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1.1 Εισαγωγή στο Project management 
 

Το Project management είναι η πειθαρχία της οργάνωσης και της διαχείρισης των 
πόρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί οι πόροι να παραδώσουν όλη την εργασία που 
απαιτείται για να εκπληρωθεί ένα έργο μέσα στους καθορισμένους περιορισμούς 
στόχου, ποιότητας, χρόνου και δαπανών. Ένα έργο είναι μια προσωρινή και μοναδική 
προσπάθεια που αναλαμβάνεται για να δημιουργήσει ένα μοναδική προϊόν ή μια 
υπηρεσία, τα οποία επιφέρουν μια ευεργετική αλλαγή ή μια προστιθέμενη αξία.  

Η πρώτη πρόκληση της διαχείρισης ενός έργου είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα 
πρόγραμμα παραδίδεται μέσα στους προκαθορισμένους περιορισμούς. Η δεύτερη, πιο 
φιλόδοξη πρόκληση, είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής και η ολοκλήρωση των 
εισροών που απαιτούνται για να επιτύχουν τους προκαθορισμένους στόχους. Ένα 
έργο είναι ένα προσεκτικά καθορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν 
τους πόρους (χρήματα, ανθρώπους, υλικά, ενέργεια, χώρος, παροχές, επικοινωνία, 
ποιότητα, κίνδυνος, κ.λ.π.) για να επιτύχουν τους προκαθορισμένους στόχους. 

 

1.2 Γενικά για τη Διοίκηση Έργων  
 

Σύμφωνα με άλλο ορισμό, Διοίκηση έργου (project management) είναι η 
οργανωμένη διαδικασία, που έχει ως σκοπό τον καλύτερο συνδυασμό κεφαλαίου, 
πόρων και χρόνου, έτσι ώστε το έργο να υλοποιηθεί με το βέλτιστο ποσοτικά και 
ποιοτικά τρόπο και να αποβεί προσοδοφόρο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 

 
Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίζονται στην πορεία εκτέλεσης ενός 

έργου, και τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα η διοίκηση 
του έργου, είναι: 
•  Η υπέρβαση τον κόστους. Είναι συνηθισμένο πρόβλημα, ειδικά για τα έργα του 
Ελληνικού Δημοσίου (δημόσια έργα) και μπορεί να οφείλεται σε απρόβλεπτους 
παράγοντες (π.χ. φυσικές καταστροφές, αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία, κ.λπ.) ή 
σε κακό σχεδιασμό, σε ελλιπή έλεγχο και ανεπαρκή διοίκηση. Η υπέρβαση του 
κόστους οδηγεί σε μείωση των κερδών της επιχείρησης που το υλοποιεί ή σπατάλη 
οικονομικών πόρων από μέρους του φορέα που το χρηματοδοτεί. 
•   Η υπέρβαση του χρόνου. Είναι και αυτό ένα συνηθισμένο πρόβλημα και μπορεί να 
οφείλεται σε ανεξέλεγκτες αιτίες (καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, απεργίες 
προσωπικού, κ.λπ.), σε ανεπαρκή μελέτη των πραγματικών απαιτήσεων κάθε επί 
μέρους δραστηριότητας σε χρόνο, σε ανεπαρκή χρηματοδότηση και σε κακή 
οργάνωση της εταιρίας που το κατασκευάζει. 
• Τα εργασιακά προβλήματα. Αφορούν προβλήματα προσωπικού τα οποία 
επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη του έργου, αφού μειώνεται η παραγωγικότητα της 
εργασίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως αποχωρήσεις προσωπικού, 
κλιμάκωση απαιτήσεων και αντιθέσεις διοίκησης και εργαζομένων, έλλειψη καλού 
εργασιακού κλίματος, αμφισβήτηση της ιεραρχίας, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
στελεχών ή των οργανωτικών μονάδων, κ.λπ. 

 
Οι βασικές αιτίες των παραπάνω προβλημάτων είναι κυρίως: 

• Η ασάφεια στους στόχους και στους αντικειμενικούς σκοπούς, η οποία οφείλεται 
στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου με αναλυτικές και εξειδικευμένες 
προδιαγραφές που θα αφορούν και θα ενημερώνουν επαρκώς τα στελέχη του 
φορέα υλοποίησης του έργου (εργολάβος ή ανάδοχος εταιρία). 
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• Οι ανεπαρκείς οικονομικές προβλέψεις από τον ιδιοκτήτη όσο και από τον 
κατασκευαστή του έργου. Τόσο στη φάση μελέτης, όσο και στη φάση της 
υλοποίησης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις για τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους, τη δημιουργία αξιόπιστου προϋπολογισμού 
και τη σωστή παρακολούθηση του, ώστε να αποφευχθούν κοστολογικές 
υπερβάσεις, σπατάλη και ανεπάρκεια πόρων. 

•  Η ανεπαρκής πληροφόρηση, η οποία αφορά τόσο το στάδιο της μελέτης και του 
σχεδιασμού ενός έργου (ξεπερασμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση 
ακατάλληλων υλικών, κακές εκτιμήσεις κόστους ή χρόνου κ.λ.π.), όσο και το 
στάδιο της υλοποίησης (ακαταλληλότητα ή ανεπάρκεια πόρων). 

• Η ελλιπής οργανωτική δομή, η οποία αποτελεί κύρια αιτία της ανα-
ποτελεσματικότητας του ελέγχου. Χαρακτηρίζεται από περιπλοκή και ασάφεια 
στις αρμοδιότητες του καθενός εμπλεκόμενου, ενώ συγκεχυμένες αρμοδιότητες, 
έλλειψη ευθύνης και στόχων οδηγούν αναπόφευκτα στη μειωμένη απόδοση, στις 
εργασιακές συγκρούσεις και στις αμφισβητήσεις μεταξύ του προσωπικού. 

• Η συμπίεση του χρόνου εκτέλεσης του έργου πέραν των πραγματικών 
δυνατοτήτων του εργολήπτη ή του κατασκευαστή, η οποία συνήθως επιδιώκει να 
καλύψει απώλειες χρόνου της φάσης του σχεδιασμού ή της μελέτης. 

• Η έλλειψη τυποποίησης και γενικότερα η σπατάλη πόρων, χρόνου και χρήματος 
λόγω ανεπάρκειας προτύπων (μέθοδοι, έντυπα, κ.λπ.). 

• Η διοικητική ανεπάρκεια, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία για τα 
προβλήματα στο έργο. Οι επιπτώσεις της μπορεί να αφορούν ασαφή 
προσδιορισμό των προδιαγραφών του έργου, ανεπαρκή έλεγχο και αντιμετώπιση 
των πραγματικών προβλημάτων του έργου, ανεπαρκή συντονισμό των 
συντελεστών του έργου και δημιουργία ανασφάλειας στους εργαζόμενους. 
 

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνει η διοίκηση έργου είναι: 
 
• Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός (planning) της πορείας του έργου, η οποία 

θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Αποτελεί μία εκ των πλέον 
βασικών λειτουργιών στη διοικητική σφαίρα και τη λογική απαρχή της εκκίνησης 
κάθε δραστηριότητας. Περιλαμβάνει: 

1. Τη διατύπωση πρόβλεψης ως προς τη μελλοντική συμπεριφορά όλων των 
μεταβλητών, οι οποίες επιδρούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

2. Την καθιέρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων του έργου και τον 
καθορισμό των επί μέρους εργασιών και δραστηριοτήτων του έργου, που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

3. Τον καθορισμό της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων, τη χρονική διάρκεια τους, 
την κατανομή των πόρων και την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Με τον 
προγραμματισμό επιδιώκεται όπως η συμπεριφορά της κατασκευαστικής 
επιχείρησης, η οποία υλοποιεί ένα έργο, να προσαρμοστεί προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, εις τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επιχειρησιακοί στόχοι. 
Επίσης, η συμπεριφορά της επιχείρησης να λάβει ορθολογική μορφή σε καθολική 
κλίμακα, περιοριζόμενης στο ελάχιστο της πιθανότητας του τυχαίου. 

 
• Η οργάνωση (organizing) και ο συντονισμός (coordinating), για τη δημιουργία 

της οργανωτικής υποδομής είναι η δεύτερη διοικητική λειτουργία. Περιλαμβάνει: 
1. Τον καταμερισμό του έργου σε επί μέρους δραστηριότητες, οι οποίες είναι 

ανάλογες της υφής του έργου. 
2. Την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών σε τμήματα ή τομείς. 
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3. Τη στελέχωση των τμημάτων με ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα φέρει 
σε πέρας με αποτελεσματικότητα το έργο ευθύνης του. 

4. Την εκχώρηση της αναγκαίας εξουσίας στους υπευθύνους των ομάδων, ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσουν την αποστολή τους με αποδοτικότητα. Με την 
οργάνωση καταβάλλεται προσπάθεια για τη συστηματική και ταχεία τροφοδοσία 
των επί μέρους θέσεων εργασίας με τους αναγκαίους πόρους, τη δημιουργία 
συστήματος ταχείας πληροφοριοδότησης όλων των μελών, έτσι ώστε να υπάρχει 
συντονισμός στη δράση και να εξυπηρετείται καλύτερα ο τελικός στόχος. Επίσης, 
η οργάνωση θα πρέπει να προάγει την κοινωνική συνεργασία, να συντελεί στη 
δημιουργία καλών ανθρώπινων σχέσεων και να παρέχει στο εργατικό δυναμικό τη 
δυνατότητα της μέγιστης δυνατής ικανοποίησης, τόσο των ατομικών όσο και των 
κοινωνικών αναγκών.  

 
• Ο έλεγχος (controlling), δηλαδή ο υπολογισμός των αποκλίσεων μεταξύ των 

αρχικών προβλέψεων στην ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των επί μέρους 
δραστηριοτήτων και αυτών που υλοποιούνται στην πραγματικότητα. Ο έλεγχος 
ασκείται σε τρία επίπεδα: 
1. Αποτροπή των αποκλίσεων στο χρονικό προγραμματισμό και στην κατανομή 

των πόρων που χρησιμοποιούνται. 
2. Παρακολούθηση των πραγματικών δεδομένων και της εξέλιξης των ενεργειών 

στην κατεύθυνση ικανοποίησης των προβλεπόμενων βραχυπρόθεσμων και 
των μακροπρόθεσμων στόχων. 

3. Βελτίωση του υπάρχοντος σχεδιασμού — προγραμματισμού στη βάση των 
πραγματικών συνθηκών του έργου. Στη φάση αυτή πιθανόν να απαιτηθεί εκ 
νέου προγραμματισμός, ανακατανομή πόρων και μεταβολή των αρχικά 
προσδιορισμένων στόχων. 

 
• Η διεύθυνση και η καθοδήγηση (commanding), η οποία αποτελεί τη 

δυσκολότερη δραστηριότητα του διευθυντή του έργου, αφού έχει αντικείμενο τον 
άνθρωπο ως εργαζόμενο, η συμπεριφορά του οποίου είναι δύσκολο να σταθμιστεί 
και να καθοριστεί, πολύ περισσότερο να επηρεαστεί προς ορισμένη κατεύθυνση.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της 
διοίκησης έργου, ότι η παρουσίαση που προηγήθηκε, έχει ως βασικό στόχο να 
καθορίσει την υφή των προβλημάτων, τα οποία συνεχώς καλείται να λύσει η 
διοίκηση του έργου. Επίσης, ότι τα προβλήματα και οι λύσεις τους βρίσκονται σε 
συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

 
Οι βασικές επιδιώξεις της διοίκησης του έργου μπορεί να είναι: 
 
• Η ικανοποίηση των στόχων του έργου (Management by Objectives, ΜΒΟ), 

με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Κάθε στόχος του έργου καθορίζεται από τις 
παραμέτρους χρόνος, κόστος, ποιότητα, που συχνά είναι ανισοβαρείς, και 
επιδιώκεται η βέλτιστη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις παραμέτρους. Ο εντοπισμός 
της βέλτιστης λύσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης των εν λόγω 
παραγόντων και της γενικότερης σημασίας που αυτοί έχουν για το έργο. 

• Η λεπτομερής παρακολούθηση των κρίσιμων δραστηριοτήτων ή η 
διοίκηση με βάση τις εξαιρέσεις (Management by Exception, ΜΒΕ), όπου 
παρακολουθούνται κυρίως οι κρίσιμες δραστηριότητες, οι οποίες παίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη του έργου από άποψη χρόνου, κόστους, ποιότητας, 
και επικεντρώνεται η προσοχή στα  προβλήματα των δραστηριοτήτων αυτών. 
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1.3 Ο παραδοσιακός τριπλός περιορισμός  
 

Όπως οποιαδήποτε ανθρώπινη επιχείρηση, τα έργα πρέπει να λειτουργήσουν και 
να παραδοθούν κάτω από ορισμένους περιορισμούς. Παραδοσιακά, αυτοί οι 
περιορισμοί έχουν απαριθμηθεί ως σκοπός, χρόνος, και κόστος. Αυτό αναφέρεται 
επίσης ως τρίγωνο διαχείρισης του προγράμματος, όπου κάθε πλευρά 
αντιπροσωπεύει έναν περιορισμό. Μια και μόνο πλευρά του τριγώνου δεν μπορεί να 
αλλάξει χωρίς τη μεταβολή σε κάποια άλλη. Ένας περαιτέρω ανάλυση των 
περιορισμών χωρίζει τον περιορισμό ποιότητα ή απόδοση από τον σκοπό, και 
μετατρέπει την ποιότητα σε τέταρτο περιορισμό. Ο χρονικός περιορισμός αναφέρεται 
στο χρονικό διάστημα διαθέσιμο για να εκπληρωθεί ένα έργο. Ο περιορισμός 
δαπανών αναφέρεται στο προϋπολογισμένο ποσό που είναι διαθέσιμο για το έργο. Ο 
περιορισμός στόχου αναφέρεται σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να παραχθεί το 
τελικό αποτέλεσμα του έργου. Αυτοί οι τρεις περιορισμοί είναι συχνά ανταγωνιστικοί 
περιορισμοί: ο αυξανόμενος στόχος σημαίνει χαρακτηριστικά τον αυξανόμενο χρόνο 
και το αυξανόμενο κόστος, ένας σφιχτός χρονικός περιορισμός θα μπορούσε να 
σημάνει τις αυξανόμενες δαπάνες και το μειωμένο στόχο, και ένας σφιχτός 
προϋπολογισμός μπόρεσε να σημάνει τον αυξανόμενο χρόνο και το μειωμένο στόχο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.3. : Ο παραδοσιακός τριπλός περιορισμός  
Μια άλλη προσέγγιση στη διαχείριση του προγράμματος είναι να θεωρηθούν οι 

τρεις περιορισμοί ως χρηματοδότηση, χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό. Εάν πρέπει να 
τελειώσετε μια εργασία σε συντομότερο χρονικό διάστημα, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε περισσότερους ανθρώπους στο πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια θα 
αυξήσει το κόστος του προγράμματος, εκτός εάν σε αυτή την περίπτωση 
εκπληρώνοντας τον στόχο σε μικρότερο χρονικό διάστημα μειώνουμε τις δαπάνες σε 
άλλο κομμάτι του έργου κατά ένα ίσο ή μεγαλύτερο ποσό. 

 

1.3.1 Ο περιορισμός χρόνου 
 
Για λόγους ανάλυσης του έργου, ο χρόνος που απαιτείται για κάθε στόχο 

υπολογίζεται. Είναι σημαντικό να διαιρεθεί η εργασία σε διάφορα μικρότερα 
κομμάτια έτσι ώστε είναι εύκολο να μετρηθεί η πρόοδος. Ένα Work Break Structure 
(WBS) χρησιμοποιείται συνήθως για να αναπτύξει τον κατάλογο στόχων, κάθε ένας 
εκ των οποίων δίνεται με μια χρονική εκτίμηση. Ο χρόνος δεν θεωρείται ένα κόστος 
ούτε πόρος δεδομένου ότι ο διευθυντής προγράμματος δεν μπορεί να ελέγξει το 
ποσοστό στο οποίο χρησιμοποιείται. Αυτό τον καθιστά διαφορετικό από όλους τους 
άλλους πόρους και κατηγορίες δαπανών. 
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1.3.2 Ο περιορισμός κόστους  
 
Το κόστος για να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί ένα έργο εξαρτάται από 

διάφορες μεταβλητές συμπεριλαμβανομένου κυρίως του κόστους ανθρωπίνου 
δυναμικού, του κόστους υλικών και τις μεταβολές αυτών, την διαχείριση κινδύνου, το 
κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθώς και το κέρδος. Κατά την πρόσληψη 
ενός ανεξάρτητου συμβούλου για την διαχείριση ενός έργου, το κόστος θα 
καθοριστεί χαρακτηριστικά από ένα κόστος ημέρας ή μονάδας εργασίας και 
πολλαπλασιάζετε με μια εκτιμωμένη ποσότητα για ολοκλήρωση.  

 

1.3.3 Ο περιορισμός στόχου και ποιότητας 
 
Οι απαιτήσεις του τελικού αποτελέσματος πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Είναι 

απαραίτητος ο γενικός καθορισμός αυτού που το έργο είναι υποτιθέμενο να 
ολοκληρώσει, και μια συγκεκριμένη περιγραφή αυτών του τελικού αποτελέσματος. 
Ένα σημαντικό συστατικό του στόχου είναι η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το 
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στους μεμονωμένους στόχους καθορίζει τη γενική 
ποιότητα του έργου. Μερικοί στόχοι απαιτούν ένα δεδομένο χρονικό διάστημα για να 
ολοκληρωθούν επαρκώς, αλλά ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να 
ολοκληρωθούν εξαιρετικά. Κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου προγράμματος, η 
ποιότητα μπορεί να ασκήσει σημαντική επίδραση και στο χρόνο αλλά και στο 
κόστος.  

 

1.4 Στόχος Διπλωματικής Εργασίας 
 

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ασχοληθεί με τον ένα 
από τους τρεις περιορισμούς, τον περιορισμό κόστους. Βέβαια, όπως κατανοούμε και 
από τα παραπάνω είναι άτοπο να αποκλείσουμε και να διερευνήσουμε ένα 
περιορισμό μόνο του καθώς αυτός εξαρτάται άμεσα και από τους άλλους δύο 
περιορισμούς. Στόχος της εργασίας είναι να αποκομίσουμε γνώσεις σχετικά με την 
ξένη αλλά και ελληνική εμπειρία σε οικονομικά θέματα που αφορούν κυρίως έργα 
κατασκευαστικά. Τις γνώσεις σχετικά με το κόστος και πιο συγκεκριμένα με την 
αρχική οικονομική αξιολόγηση (προ-κοστολόγηση) καθώς και αυτές σχετικά με 
οικονομική παρακολούθηση και μετέπειτα αξιολόγηση θα προσπαθήσουμε να 
εφαρμόσουμε σε ένα πραγματικό ελληνικό δημόσιο κατασκευαστικό έργο.       

Το παρών εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα καθώς το 
μελανό σημείο των ελληνικών δημόσιων έργων είναι η ανυπαρξία ενός συστήματος 
οικονομικής παρακολούθησης και μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί κάποια 
προγράμματα που ακόμα βρίσκονται στο  στάδιο της εξέλιξης. Δυστυχώς ακόμα και 
στις μέρες μας μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κλείνουν από τη μια μέρα στην 
άλλη λόγω κακοδιαχείρισης, λανθασμένης οικονομικής εκτίμησης και αξιολόγησης 
και γενικότερα απουσία ελέγχου.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Construction Project Management – 
Στοιχεία κόστους  
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2.1 Construction Project Management  
 

Το αντικείμενο της διαχείρισης ενός έργου είναι να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο 
έργο που συμμορφώνεται με τους στόχους του πελάτη. Αν και αυτό μπορεί να φανεί 
μια προφανής δήλωση  , είναι μια αφετηρία που ξεχνιέται συχνά όσο το έργο 
προχωρά. Εάν οι στόχοι του πελάτη έχουν καθιερωθεί σαφώς, πρέπει να 
προσκρούσουν επάνω σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από όλους τους 
ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τους διευθυντές προγράμματος και 
τους σχεδιαστές που παίρνουν τις αποφάσεις, μέχρι και τους κατασκευαστές που 
αντιμετωπίζουν όλες τις εναλλακτικές κατά την διάρκεια της κατασκευής και της 
προμήθειας υλικών.  

Σε απλούς όρους οι στόχοι του πελάτη είναι πάντα ένας συνδυασμός στόχων για 
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για την επίτευξη αυτής της απόδοσης 
μέσα σε ένα προκαθορισμένο κόστος και μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται για ένα έργο όπου ο ελάχιστος χρόνος 
είναι ο πρωταρχικός στόχος θα είναι διαφορετικές σε γενικές γραμμές από εκείνες 
όπου ένας στόχος απόδοσης είναι ο πρωταρχικός στόχος.  

Όταν ένα έργο δεν διαχειρίζεται καλά, οι στόχοι του πελάτη γίνονται αντιληπτοί 
διαφορετικά από διαφορετικούς ,σχετικούς με το έργο, ανθρώπους και αλλάζουν 
επίσης κατά διαστήματα καθώς το έργο προχωρά. Η καλή διαχείριση του 
προγράμματος εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια διαδεδομένη ενότητα της άποψης ως προς 
τους στόχους του πελάτη, και ότι αυτή η άποψη διατηρείται σε όλες τις φάσεις 
σχεδίου, κατασκευής και ανάθεσης του έργου. 

 

2.2 Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού έργου : έλεγχος    
 

 Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο διευθυντής προγράμματος ασκεί το 
γενικό έλεγχο του προγράμματος είναι με τον καθορισμό των απρόβλεπτων εξόδων 
και τον έλεγχο της απελευθέρωσής τους. Κάθε ομάδα σχεδίου πρέπει να εργαστεί στα 
πλαίσια των προϋπολογισμών που τίθενται για αυτή από τον διευθυντή 
προγράμματος. Όταν οποιαδήποτε ομάδα βλέπει την ανάγκη να υποβάλει αίτηση για 
την απελευθέρωση μιας πιθανότητας, πρέπει να έχει την συγκατάθεση του διευθυντή 
προγράμματος. Εάν όλες τις ομάδες ενεργούν κατ' αυτό τον τρόπο, ο διευθυντής 
προγράμματος έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το γενικό έλεγχο και εξασφαλίσει 
την ορθότητα των διαφοροποιήσεων από τον αρχικό σχεδιασμό και την ρύθμιση 
μεταξύ των διάφορων τομέων του συνολικού προϋπολογισμού. Η εμπειρία προτείνει 
ότι η ελαστικότητα διάθεσης απροβλέπτων πρέπει να είναι αρκετά αυστηρή ακόμα 
και στα πρώτα στάδια ενός έργου. Αυτό γίνεται με σκοπό να υπάρχουν ακόμα κάποια 
διαθέσιμα απρόβλεπτα κατά το τελικό στάδιο του σχεδιασμού και κατά την αρχή της 
κατασκευής και, κυρίως, με σκοπό οι ομάδες σχεδιασμού να είναι υποχρεωμένες να 
κάνουν τον βέλτιστο εφικτό σχεδιασμό κόστους από την αρχή του έργου έτσι ώστε να 
μην χρειάζονται να υλοποιούνται παρεκκλίσεις αυτού. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό δεδομένου ότι τους αναγκάζει να εντοπίσουν τα προβλήματα που αφορούν 
το κόστος όταν υπάρχει ακόμα κάποια δυνατότητα για διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται κατόπιν εντολής του διαχειριστή έργου.  

Οι ίδιες εκτιμήσεις ισχύουν για τον καθορισμό των απρόβλεπτων εξόδων και τη 
διαχείριση της απελευθέρωσής τους κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής. 
Παραδείγματος χάριν, ο διευθυντής έργου του αναδόχου, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή στα πλαίσια του προϋπολογισμού, πρέπει να υιοθετήσει 

 8



την ίδια προσέγγιση στον καθορισμό και τον έλεγχο της απελευθέρωσης των 
απρόβλεπτων εξόδων στους διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για το κάθε τμήμα της 
εργασίας. 

 
 

2.2. Στοιχεία κόστους του έργου  
 

Το κόστος έργου μπορεί να υποδιαιρεθεί στις εξής κατηγορίες : 
• Άμεσο κόστος 
• Έμμεσο κόστος 
• Κόστος που εξαρτάται από το χρόνο 
• Κόστος εργασίας 
• Κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού 
• Κόστος μεταφορών 
• Προκαταρκτικά και γενικά έξοδα (P&G costs, preliminary & general cost) 
• Κόστος λειτουργίας του γραφείου έργου 
• Κόστος της ομάδας διοίκησης του έργου. 
 

2.2.1 Άμεσο κόστος 
  

Όπως υπονοεί και ο ίδιος ο όρος, άμεσο κόστος είναι το κόστος που απορρέει 
άμεσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή το συγκεκριμένο έργο. Η τρέχουσα 
τάση είναι να ανάγουμε το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους, αν όχι και το σύνολο του 
κόστους, στο άμεσο κόστος, και αυτό γιατί το άμεσο κόστος μπορεί να 
προϋπολογιστεί, να παρακολουθείται και να ελέγχεται αποτελεσματικότερα από ότι 
το έμμεσο κόστος. 
• Το άμεσο κόστος διοίκησης αναφέρεται στα τρέχοντα έξοδα του γραφείου έργου, 

δηλαδή στη μισθοδοσία του διευθυντή έργου, του μηχανικού του έργου, του 
υπεύθυνου προγράμματος εργασιών, τον λογιστή, της γραμματειακής 
υποστήριξης και του ελεγκτή ποιότητας. 

• Το άμεσο κόστος εργασίας αναφέρεται στην αμοιβή των εργαζομένων που 
απασχολούνται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

• Το άμεσο κόστος υλικών αναφέρεται αφενός στις δαπάνες που αφορούν πρώτες 
ύλες, αναλώσιμα και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση μιας 
δραστηριότητας καθώς και ένα ποσό που αντιστοιχεί σε άχρηστο υλικό. 

• Το άμεσο κόστος εξοπλισμού αναφέρεται σε δαπάνες για μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις, και εργαλεία. 

• Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν και τις αγοραζόμενες από τρίτους υπηρεσίες 
για το συγκεκριμένο έργο: για παράδειγμα, ενοικίαση εξοπλισμού, αμοιβές 
επιθεωρητών, μελετητών και υπεργολάβων. 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του άμεσου κόστους είναι ότι το σύνολο της 

δαπάνης μπορεί να χρεωθεί σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έργο. 
 

2.2.2 Έμμεσο κόστος 
 
Το έμμεσο κόστος, στο οποίο αναφερόμαστε επίσης και με τον όρο γενικά έξοδα, 

περιλαμβάνει τα έξοδα εκείνα τα οποία δεν μπορούμε να συσχετίσουμε άμεσα με 
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κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έργο, αλλά τα οποία είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία της επιχείρησης. 
• Το έμμεσο κόστος διοίκησης αναφέρεται στις αμοιβές των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών και του προσωπικού που εργάζεται στα τμήματα προσωπικού, 
εκτιμήσεων, πωλήσεων και μάρκετινγκ, τη γραμματειακή υποστήριξη και το 
λογιστήριο της εταιρίας. 

• Το έμμεσο κόστος εργασίας αφορά τις αμοιβές εργαζομένων στην υποδοχή, στη 
συντήρηση, στην ασφάλεια, και τον καθαρισμό. Ουσιαστικά, περιλαμβάνεται η 
μισθοδοσία όλων των εργαζομένων που χρειάζεται η εταιρία για να λειτουργήσει. 

• Το έμμεσο κόστος πρώτων υλών αναφέρεται στη γραφική ύλη, τα προϊόντα 
καθαρισμού και τα υλικά που αναλώνονται για τη συντήρηση. 

• Στο έμμεσο κόστος εξοπλισμού περιλαμβάνεται το κόστος που καταβλήθηκε για 
την αγορά υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανημάτων 
τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 

• Οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για εκπαίδευση, ασφάλιση, 
αποσβέσεις, ενοίκια, και δημοτικά τέλη. 
Το έμμεσο κόστος χρηματοδοτείται, συνήθως, από το γενικό ποσοστό επι-

βάρυνσης που εισπράττεται επί της αξίας της πιστοποιημένης εργασίας, το οποίο, 
όμως, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να περικόψει το κέρδος της εταιρίας. 
Το κρίσιμο τεστ για κάθε έργο σε σχέση με το έμμεσο κόστος και τα γενικά έξοδα 
είναι να συγκρίνουμε το πόσο κοστίζουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εσωτερικά στην 
εταιρία συγκρινόμενες με την τιμή των ίδιων υπηρεσιών στην αγορά. 

 

2.2.3 Κόστος που εξαρτάται με το χρόνο 
 
Η μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής (CPM) αναπτύχθηκε αρχικά για να χειριστεί 

το αντιστάθμισμα χρόνου-κόστους, να μελετήσει δηλαδή την επίδραση της 
μεταβολής της διάρκειας του έργου στο συνολικό κόστος του έργου.  

Είναι δυνατό να εκτιμήσουμε πως επηρεάζει ο χρόνος όλα τα επί μέρους στοιχεία 
κόστους και άρα μπορούμε να συμπεράνουμε τη συνολική επίδραση του χρόνου στο 
κόστος του έργου. Χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική όταν σκοπεύουμε να 
επιταχύνουμε το ρυθμό των εργασιών και χρειάζεται να γνωρίζουμε το κόστος, το 
οποίο θα επιβαρυνθεί η εταιρία αν το έργο επιταχυνθεί προκειμένου να ικανοποιήσει 
κάποιες συγκεκριμένες προθεσμίες, για να το συγκρίνουμε με τις ρήτρες που θα 
πρέπει να πληρώσουμε αν υπερβούμε τις προθεσμίες. 

 

2.2.4 Κόστος εργασίας  
 

Το κόστος εργασίας αναφέρεται στο εργατικό δυναμικό που απασχολείται στο 
έργο και, επομένως, αναφέρεται σε άμεσο κόστος. Παρότι η μισθοδοσία των 
εργαζομένων μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, υπάρχουν και άλλα στοιχεία 
κόστους που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τα οποία ενσωματώνονται στο 
ωρομίσθιο όπως είναι οι άδειες, τα διάφορα επιδόματα, οι υπερωρίες ή ακόμα και ο 
χρόνος αδράνειας τους.  
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2.2.5 Κόστος προμηθειών/αγορών 
 

 Στο κόστος προμηθειών/αγορών περιλαμβάνετε το κόστος απόκτησης όλων των 
απαιτούμενων αγαθών και υπηρεσιών. Στο συγκεκριμένο κόστος περιλαμβάνονται τα 
κόστη ανεύρεσης προμηθευτών, η πληρωμή τιμολογίων, η επιθεώρηση και ο έλεγχος 
των υλικών μέχρι και το κέρδος που πρέπει να έχει από αυτά η εταιρεία. Το κόστος 
προμηθειών υπολογίζεται στο επίπεδο της εταιρείας και στη συνέχεια εφαρμόζεται σε 
όλα τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία με ένα ποσοστό συνήθως της τάξης του 10-
20%.  

 

2.2.6 Κόστος λειτουργίας γραφείου έργου  
 
Το κόστος του γραφείου έργου, ή αλλιώς αμοιβή διοίκησης έργου, συνήθως 

διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους του έργου, και μπορεί να αποτελεί 
ξεχωριστή σύμβαση εντός του συνολικού έργου. Το κόστος του γραφείου έργου 
περιλαμβάνει όχι μόνο την αμοιβή της διοίκησης, αλλά και αρκετά άλλα συναφή 
στοιχεία κόστους. Πολλά από αυτά τα στοιχεία κόστους μεταβάλλονται καθώς το 
έργο περνά από τις διαδοχικές φάσεις του. Κάποια από τα μέλη της ομάδας έργου 
μπορεί να απασχολούνται μερικώς στο έργο, είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες των 
οποίων η συμβολή καθορίζεται από κάποια σύμβαση, είτε ως αποσπασμένοι από 
άλλο τμήμα της ίδιας της εταιρίας. Αν δημιουργήσετε μία βάση δεδομένων που να 
περιλαμβάνει τα στοιχεία κόστους προηγούμενων έργων, θα είστε σε θέση να 
προσδιορίσετε την αμοιβή διοίκησης του παρόντος έργου ως ποσοστό της συνολικής 
αξίας του έργου, η οποία συνήθως κυμαίνεται από 6% ως 10%. 

 

2.2.7 Προκαταρκτικά και γενικά έξοδα  
 
Αν το έργο προβλέπει εργοταξιακές εργασίες ή ορισμένες εργασίες να 

εκτελούνται επιτοπίως ή, γενικά, εκτός γραφείου, το κόστος αυτής της λειτουργίας 
διαχωρίζεται συνήθως από τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους και αποτελεί τα 
προκαταρκτικά και γενικά έξοδα. Προκαταρκτικά και γενικά έξοδα κατασκευαστικών 
έργων μπορεί να είναι τα ακόλουθα: 
• Στήσιμο και διάλυση εργοταξίου. 
• Επιθεώρηση εργοταξιακών εργασιών. 
• Ασφάλιστρα και εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
• Ενοίκια παραγωγικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, γερανών, εργαλείων, 

οχημάτων, γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. 
• Βοηθητικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κατασκευή οικίσκων, τουαλετών και 

περίφραξης. 
• Ασφάλεια εργοταξίου στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται νυχτοφύλακας και 

σκυλιά-φύλακες για την προστασία του εργοταξίου από κλοπές και 
βανδαλισμούς. 

• Υποδομή εργοταξίου: τηλέφωνο, ηλεκτρισμός και νερό. 
• Κατασκευή οδών προσπέλασης. 
• Σκαλωσιές και σκάλες. 
• Προσωρινή παροχή φωτισμού και ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Καταλύματα για τους εργαζομένους. 
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• Ειδικά έξοδα μετακίνησης για επισκέψεις στο εργοτάξιο. 
• Ειδική κατάρτιση και έλεγχος επάρκειας των εξειδικευμένων τεχνιτών. 
• Διαχείριση υλικών που περιλαμβάνει επιθεώρηση του παραλαμβανόμενου 

υλικού, ξεφόρτωμα, αποθήκευση και έλεγχο αποθεμάτων. 
• Απομάκρυνση απορριμμάτων, άχρηστων υλικών. 

Στα παραπάνω στοιχεία κόστους θα πρέπει να γίνεται προσαύξηση κατά ένα 
ποσοστό για τη συμμετοχή που τους αναλογεί στα γενικά έξοδα και το κέρδος. 
Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε ότι αυτά τα έξοδα δεν έχουν καλυφθεί σε άλλο τμήμα 
της εκτίμησης. Παραδείγματος χάριν, την υποδομή και το κόστος ασφάλειας του 
εργοταξίου μπορεί να τα έχει αναλάβει ο πελάτης. 
 

2.3 Τακτικές ελέγχου κόστους  
 
Υπάρχουν πολλά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού παρόλο που τα συστήματα ελέγχου ήταν φτωχά ή ακόμα και 
ανύπαρκτα. Επίσης, έχουν υπάρξει πολλά προγράμματα που ολοκληρώνονται με 
σημαντική υπέρβαση δαπανών παρόλο που τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
δαπανών ήταν κατάλληλα και αποτελεσματικά. Φυσικά, μερικά από τα πρώτα ήταν 
προγράμματα όπου ο προϋπολογισμός ήταν περισσότερο από επαρκής για να κάνει 
την εργασία, ένα σπάνιο περιστατικό. Μεταξύ των τελευταίων, υπήρξαν πολλά έργα 
που ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν ήτανε δυνατόν να καλύψει τις επιθυμητές από 
τον πελάτη εργασίες.  

Η εμπειρία δείχνει ότι στην πλειοψηφία των  έργων η εργασία στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού είναι εφικτή. Επίσης, δείχνει ότι η στάση απέναντι στην 
ολοκλήρωση της εργασίας στα πλαίσια του προϋπολογισμού ασκεί περισσότερη 
επίδραση από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της γραφικής εργασίας και 
των συστημάτων. Τα μόνα προγράμματα που είναι σίγουρο ότι δεν θα υπερβούν τον 
προϋπολογισμό είναι εκείνα όπου ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεραστεί, 
εξαιτίας της έλλειψης χρηματικών πόρων. Ο επόμενος καλύτερος τρόπος να 
ολοκληρωθεί ένα έργο και να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που λαμβάνουν 
αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στο κόστος έχουν γνώση ότι ο προϋπολογισμός 
είναι το μέγιστο όριο στις δαπάνες. Οι πεπειραμένοι σχεδιαστές και διευθυντές 
κατασκευής θα εξασφαλίσουν ότι κρατούν αρκετά χρήματα για την ολοκλήρωση του 
έργου εάν ξέρουν ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλα χρήματα. Μπορούν ακόμα 
να αιφνιδιαστούν από τα συνολικά απρόβλεπτα γεγονότα που καταναλώνουν 
χρηματικούς πόρους, ειδικά εάν αυτά εμφανίζονται προς το τέλος του έργου.  

Εάν ο προϋπολογισμός τηρείται ή όχι είναι κυρίως ένα θέμα του πόσο κατάλληλα 
είναι τα άτομα που διαχειρίζονται τις δαπάνες και της δέσμευσης αυτών σε αυτό το 
στόχο έτσι ώστε να διαφυλάξουν τις χρηματικές ροές και να αντιμετωπίσουν το 
απροσδόκητο. Επομένως, σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού είναι ο κύριος στόχος του έργου, η διαμόρφωση και καθιέρωση  
σωστής τακτικής ελέγχου είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. 

 

2.4 Καταγραφή κόστους   
 
Η παραδοσιακή προσέγγιση στον έλεγχο δαπανών που λαμβάνεται από τις 

βιομηχανίες κατασκευής και υπηρεσιών είναι η καταγραφή των δαπανών για να 
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συγκριθούν με τον προϋπολογισμό. Οι διαφορές υπολογίζονται για κάθε συστατικό 
ενός προσεκτικά διαχωρισμένου προϋπολογισμού. Γενικά, μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
στην καταγραφή δαπανών συνεπάγεται λεπτομερέστερες διαφορές από τον 
προϋπολογισμό και, θεωρητικά, μεγαλύτερο αριθμό και αποτελεσματικότερες 
υπαγορεύσεις των διορθωτικών δράσεων που παράγονται από το σύστημα ελέγχου 
δαπανών.  

Παρόλο που ο συγκεκριμένος τύπος συστήματος λειτουργεί εύλογα στους τομείς 
των κατασκευαστικών βιομηχανιών και υπηρεσιών, πολύ σπάνια χρησιμοποιείται σε 
κατασκευαστικά έργα . Μερικοί από τους λόγους που αυτό συμβαίνει είναι οι εξής:  
• Στην κατασκευή, ο ρυθμός αλλαγής των δραστηριοτήτων και η μετάβαση από μια 

δραστηριότητα σε άλλη είναι αρκετά γρήγοροι σε σχέση με την περίοδο στην 
οποία τα στοιχεία δαπανών μπορούν να καταγραφούν, να αφομοιωθούν και να 
διανεμηθούν.  

• Η ακρίβεια με την οποία οι προϋπολογισμοί μπορούν να τεθούν στις αβέβαιες 
περιστάσεις της κατασκευής καθιστά μια λεπτομερή κατανομή του 
προϋπολογισμού πάρα πολύ ανακριβή ως βάση για σύγκριση. Παράγει πάρα 
πολλά λανθασμένα μηνύματα.  

 

2.5 Πρόβλεψη κόστους   
 

Η μέθοδος ελέγχου κόστους που είναι συνολικά αποτελεσματικότερη για τη 
δραστηριότητα διαχείρισης έργου (Project Management) επικεντρώνεται κυρίως στην 
πρόβλεψη κόστους και όχι στην καταγραφή αυτού. Εάν μια δραστηριότητα σε ένα 
έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού, οι επιπτώσεις 
όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν το κόστος πρέπει να προβλεφθούν προτού να 
ληφθεί η απόφαση. Αρχεία δαπανών, είτε από αυτό το έργο είτε από άλλα, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ώστε να συμβάλλουν στην ακρίβεια των προβλέψεις, αλλά δεν 
πρέπει να έχουν καμία άλλη επιρροή σχετικά με τον έλεγχο προϋπολογισμού για το 
τρέχον έργο. Είναι, φυσικά, χρήσιμα για την παροχή ανατροφοδότησης (feedback) 
σχετικά με τις προβλέψεις και τις λήψεις αποφάσεων σε άλλα έργα.  

Κάθε απόφαση που έχει επιπτώσεις στο κόστος του προγράμματος έχει τρία 
στάδια. Οι πιθανές επιλογές πρέπει να καθοριστούν, να γίνει πρόβλεψη του κόστους 
της κάθε πιθανής εκδοχής και, μετά την τελική επιλογή, η τελική πρόβλεψη 
συνολικών δαπανών. Προφανώς, εάν η ολοκλήρωση στα πλαίσια του 
προϋπολογισμού είναι ένας θεμελιώδης στόχος, καμία επιλογή δεν θα επιλεχτεί σε 
οποιαδήποτε απόφαση που να ωθήσει το συνολικό κόστος πρόβλεψης επάνω από τον 
προϋπολογισμό. Η πρόβλεψη κόστους αξιολογείται από κοινού με το ποσό των 
διαθέσιμων απροβλέπτων χρηματικών πόρων.  

 

2.5.1 Πρόβλεψη κόστους και έλεγχος 
   

Μπορούμε τώρα να εξετάσουμε τους βασικού κανόνες για να περιορίζουμε ένα 
έργο στα πλαίσια του προϋπολογισμού. 
• Οι διευθυντές και τα συστήματα που χρησιμοποιούν πρέπει να δώσουν τις σωστές 

κατευθύνσεις σε περίπτωση που μια απόφαση που επεκτείνει ή που βελτιώνει το 
σχέδιο είναι απαραίτητη για το υπόλοιπο έργο.  

• Εκτεταμένη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πιθανές ενέργειες.  
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• Οι καλές προβλέψεις δαπανών πρέπει να εξαχθούν από όλες τις πιθανές ενέργειες 
που απαριθμούνται. Μια καλή πρόβλεψη είναι μια που είναι τόσο ακριβής όσο 
επιτρέπουν οι περιστάσεις να είναι. Καμία πρόβλεψη δεν είναι πάντα απολύτως 
ακριβής.  

• Η τελική επιλογή πρέπει να είναι αυτή που αρμόζει καλύτερα στο προβλεπόμενο 
κόστος για το συνολικό πρόγραμμα. Κανονικά, εάν το ελάχιστο κόστος είναι ο 
στόχος, η τελική επιλογή θα είναι η λύση χαμηλότερου κόστους. Βέβαια αυτό δεν 
είναι απόλυτο, καθώς οι παράγοντες χρόνου και απόδοσης είναι συνήθως κάποιας 
σχετικότητας.  

• Έχοντας πάρει την απόφαση, το κόστος πρόβλεψης της τελικής επιλογής 
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος που προβλέπεται για τη συνολική 
υπόλοιπη εργασία. Αυτή η ενημερωμένη πρόβλεψη συνολικών δαπανών πρέπει 
να είναι στα πλαίσια του προϋπολογισμού και παραμένει διαθέσιμη για τη χρήση 
της στη λήψη της επόμενης απόφασης που απαιτείται.  
 
Αυτή η ανάλυση της διαδικασίας του ελέγχου κόστους καταδεικνύει ότι η 

ολοκλήρωση στα πλαίσια του προϋπολογισμού εξαρτάται από έναν συνδυασμό τριών 
κύριων παραγόντων που είναι:  
• μια καλά αναπτυγμένη δυνατότητα να επιλεχθούν οι αποφάσεις ελέγχου,  
• μια δυνατότητα σωστής, βάσει των εκάστοτε συνθηκών, πρόβλεψης κόστους,  
• μια αποτελεσματική πολιτική για τον καθορισμό και τον έλεγχο των 

απρόβλεπτων εξόδων. 
 

2.6 Απαιτούμενη πληροφόρηση για την εφαρμογή ελέγχου  
 

 Το ίδιο μοντέλο ελέγχου παρέχει τους χρήσιμους δείκτες στην επιλογή των πιο 
σωστών πληροφοριών που συλλέγουν τα συστήματα για τον καλό προϋπολογιστικό 
έλεγχο. Ουσιαστικά, αυτά τα συστήματα επιτρέπουν την ενημέρωση του γενικού 
προτύπου δαπανών και παρέχουν σημαντική διευκόλυνση στην επίδραση των 
επιλογών στο κόστος. Ένα σύγχρονο, βασισμένο σε υπολογιστή και με τη βοήθεια 
μοντέλων κόστους σύστημα εκπληρώνει αυτή την απαίτηση πολύ καλά, και παράγει 
συμβατικά αρχεία δαπανών αλλά και διάφορα άλλα υποπροϊόντα που αποσκοπούν 
στην λογιστική ενημέρωση και ανατροφοδότηση του συστήματος.  

Αλλά οφέλη είναι ότι η αντιπροσωπεία των διοικητικών αποφάσεων 
ενθαρρύνεται και ότι τα μέτρα για να βελτιωθεί η ακρίβεια των προβλέψεων είναι 
κατάλληλα εξεταζόμενα. Η κατάλληλη και περιεκτική έρευνα είναι ένα καλό 
παράδειγμα της δραστηριότητας με σκοπό να καταστήσει την επιλογή των επιλογών 
ρεαλιστική και την πρόβλεψη του κόστους ακριβέστερη. Έχει πολύ ευεργετική 
επίδραση επάνω στον έλεγχο και στην αύξηση της πιθανότητας ολοκλήρωσης του 
έργου στα πλαίσια του προϋπολογισμού.   

 

2.7 Έλεγχος χρόνου και ποιότητας   
 

Ο έλεγχος του χρόνου και της ποιότητας θεωρείται ότι είναι θέματα που η 
αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος έχει εύκολα ρυθμισμένα. Παρόλα 
αυτά σε πολλά ζητήματα είναι οι παραμελημένοι παράγοντες στη διαχείριση ενός 
έργου. Η αιτία της παραμέλησης είναι παρόμοια και στους δυο τομείς. Η επιστήμη 
διαμόρφωσης ενός προγράμματος εργασίας και η επιστήμη της κατάρτισης μιας 
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προδιαγραφής είναι θέματα που έχουν αναπτυχθεί ήδη αρκετά καλά. Αλλά η εργασία 
σε ένα πρόγραμμα και βάσει μιας προδιαγραφής δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη. Πολύ 
περισσότερα προγράμματα προετοιμάζονται από ότι υλοποιούνται και πολύ 
περισσότερες προτάσεις προδιαγραφών δημιουργούνται αλλά δεν εφαρμόζονται.  

Υπάρχει μια υπόθεση ότι ο έλεγχος του χρόνου μιας εργασίας είναι συνώνυμο με 
τον προγραμματισμό. Αυτή η πρόταση είναι τόσο αναληθής όσο η πρόταση ότι ο 
έλεγχος δαπανών επιτυγχάνεται απλά με την προετοιμασία ενός προϋπολογισμού ή 
μιας εκτίμησης. Εξίσου, ο έλεγχος της ποιότητας δεν επιτυγχάνεται απλά με τη 
συγγραφή μιας προδιαγραφής. 

 

2.8 Λογιστική έργου 
 

 Η οικονομική επιτυχία κάθε έργου εξαρτάται όχι μόνον από το αν το έργο θα 
αποδειχθεί, τελικά, κερδοφόρο, αλλά και από την ομαλή χρηματοδότηση του καθ' 
όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία 
έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι, τις περισσότερες φορές, οι εταιρίες πτωχεύουν γιατί 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, παρά για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Επομένως, ο διευθυντής έργου θα πρέπει να προγραμματίζει και να ελέγχει τη 
χρηματική ροή του έργου. Η λογιστική πρακτική του έργου δεν θα πρέπει να 
συγχέεται ούτε με τη χρηματο-οικονομική λογιστική ούτε και με τη διοικητική 
λογιστική, οι οποίες αναφέρονται στο εταιρικό επίπεδο. Εντούτοις, αν κοιτάξουμε 
προσεκτικότερα τους ορισμούς, θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. 
Χρηματο-οικονομική λογιστική: Καταχώρηση όλων των οικονομικών συναλλαγών, 
εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και όλων των πιστωτών και χρεωστών. Οι 
πληροφορίες αυτές αποτυπώνουν τη χρηματο-οικονομική κατάσταση των εταιριών 
σύμφωνα με τις εδραιωμένες αρχές της λογιστικής. Οι τρεις βασικές εκθέσεις που 
συντάσσουν οι εταιρίες είναι: ο ισολογισμός, η κατάσταση εσόδων-εξόδων και η 
κατάσταση χρηματικών ροών. 
Διοικητική λογιστική: Αποκαλείται και λογιστική κόστους, και έχει στόχο να 
αναλύσει την απόδοση της εταιρίας με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, και κυρίως 
τις πληροφορίες που αφορούν κέρδη και ζημίες. Η ανάλυση αυτή συμβάλλει στη 
λήψη αποφάσεων σε θέματα εκτίμησης, προγραμματισμού, κατάρτισης 
προϋπολογισμού, υλοποίησης και ελέγχου. 
Λογιστική έργου: Χρησιμοποιεί και τη χρηματο-οικονομική και τη διοικητική 
λογιστική καθώς επίσης και κάποια ειδικά εργαλεία διαχείρισης έργου (λ.χ., WBS, 
CPM, και πιστοποιημένη αξία) για να συγκεράσει τη λογιστική πρακτική του με τις 
υπόλοιπες παραμέτρους του έργου. 
 

2.8.1 Κατάσταση χρηματικών ροών 
 

Η κατάσταση χρηματικών ροών είναι ένα έγγραφο που μοντελοποιεί τη ροή 
χρήματος προς και από το έργο. Το χρονικό πλαίσιο είναι συνήθως μηνιαίο, για να 
υπάρχει σύμπτωση με τον κανονικό λογιστικό κύκλο των επιχειρήσεων. Η 
κατάσταση χρηματικών ροών βασίζεται στις ίδιες πληροφορίες που δομούν και τις 
συνήθεις τραπεζικές λογιστικές καταστάσεις, εκτός από το ότι εδώ τα έσοδα 
(χρηματικές εισροές) και οι δαπάνες (χρηματικές εκροές; είναι ομαδοποιημένα και 
αθροισμένα. Στην περίπτωση ενός έργου, τα έσοδα του εργολήπτη προέρχονται από 
καταβολές έναντι της μηνιαίας προόδου του έργου, ενώ τα έξοδα συνίστανται σε 

 15



μισθοδοσία, κόστος πρώτα» υλών, γενικά έξοδα, τόκους και αγορά υπηρεσιών. Από 
την άλλη πλευρά. τα έσοδα του πελάτη προέρχονται από τη χρήση των 
εγκαταστάσεων (μετά την ολοκλήρωση του έργου), ενώ τα έξοδα αφορούν τις 
πληρωμές υπεργολάβων και προμηθευτών. 

 

2.8.2 Χρονισμός χρηματικών ροών 
 

Η κατάσταση χρηματικών ροών, όπως υπονοείται και από την ίδια της την 
ονομασία, αποτελεί μέτρο της κίνησης μετρητών από και προς το λογιστήριο του 
έργου. Η παγίδα είναι ότι η ροή αυτή μπορεί να μην αντικατοπτρίζει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις πωλήσεις ή στα έξοδα του μηνός. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 
χρονισμού των πληρωμών. Τυπικά παραδείγματα χρονισμού εισροής ή εκροής είναι 
τα πιο κάτω: 
•  Προκαταβολή με την κατάθεση της παραγγελίας — το ποσό αυτό καλύπτει 
συνήθως το κόστος πρώτων υλών που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστής και 
εξασφαλίζει τη δέσμευση του αγοραστή κυρίως σε περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών 
από το εξωτερικό. 
•      Σταδιακή πληρωμή, ή αλλιώς καταβολές έναντι της προόδου του έργου για έργα, 
η ολοκλήρωση των οποίων μπορεί να απαιτεί πολλούς μήνες. 
•     Καταβολή του ποσού με την αγορά — συνήθης πρακτική για λιανικές πωλήσεις. 
•     Μηνιαία καταβολή για μισθοδοσία, ενοικίαση χώρου, έξοδα τηλεφώνου και άλλα 
έξοδα γραφείου. 
•      Πίστωση 30 ή 60 ημερών, συνήθης πρακτική για αγορά πρώτων υλών. 
•  Πίστωση 90 ημερών — τα μεγάλα πολυκαταστήματα πληρώνουν τους 
προμηθευτές τους 90 μέρες μετά την παράδοση, παρότι ο μέσος κύκλος ανανέωσης 
προϊόντων δεν ξεπερνά, συνήθως, τις 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν 
πωλούν σε τιμή κόστους, μπορούν και πάλι να έχουν κέρδος από την απόδοση της 
θετικής χρηματικής τους ροής. 

Η συνήθης πρακτική για δημόσια έργα είναι η καταβολή χρημάτων έναντι της 
προόδου του έργου. Βέβαια, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπάρχουν 
για την πληρωμή λογαριασμού δημοσίου έργου ουσιαστικά η πληρωμή γίνεται κατά 
μέσο όρο 30 με 40 ημέρες μετά από την εκτέλεση της εργασίας.  

 

2.8.3 Κατανομή κόστους 
 

Η κατάσταση χρηματικών ροών αποτελεί μέρος της μεθόδου κρίσιμης διαδρομής 
και συνδυάζει διάφορες τεχνικές ευρέως διαδεδομένες στην επιστήμη του Project 
management όπως είναι : WBS, εκτίμηση, προγραμματισμό έργου, χρονοδιάγραμμα 
προμηθειών και ιστόγραμμα πόρων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποιες 
παραδοχές σχετικά με την κατανομή και το προφίλ του κόστους και των χρηματικών 
ροών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων. Για να είναι εύκολοι οι 
υπολογισμοί, υποθέτουμε, συνήθως, ότι η χρονική κατανομή είναι γραμμική, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά. Το κόστος εργασίας είναι συνήθως ομοιόμορφα 
κατανεμημένο σε σχέση με τη διάρκεια της δραστηριότητας. Αντίθετα, χρειάζονται 
διευκρινίσεις σχετικά με τη χρονική κατανομή του κόστους των πρώτων υλών και 
των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται η εταιρία από εξωτερικές 
πηγές σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της προηγούμενης ενότητας, η αποπληρωμή 
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τους ποικίλλει από προκαταβολή, μέχρι και πίστωση 1, 2 ή και 3 μηνών, ανάλογα με 
τον προμηθευτή. 

Σε έργα που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, οι στρεβλώσεις που 
ενδεχομένως δημιουργούνται εξαιτίας μη γραμμικών χρηματικών ροών στο τέλος 
εξομαλύνονται. Ωστόσο, αν υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες περιέχουν 
δυσανάλογα μεγάλες πληρωμές για υλικά ή εξοπλισμό, αυτές θα πρέπει να 
διασπώνται και να δημιουργούνται νέες δραστηριότητες που να έχουν την κατάλληλη 
διάρκεια που αντιστοιχεί στην κατανομή δαπανών. 

 

2.8.4 Πιστοποιήσεις ή λογαριασμοί πληρωμών 
 

Οι πιστοποιήσεις ή λογαριασμοί πληρωμών είναι έγγραφα που συνοδεύουν την 
αίτηση πληρωμής. Το γραφείο έργου λειτουργεί ως ενδιάμεσος της χρηματικής ροής 
(μεταξύ πελάτη και αναδόχου). Μπορεί να δημιουργήσει ένα τυποποιημένο έγγραφο 
πιστοποίησης που συνοψίζει όλα τα σχετικά έγγραφα, ήτοι: 
•    Αλλαγές στο αντικείμενο εργασιών 
•    Εκθέσεις προόδου 
•    Καθολικό τιμολογίων 
•    Καθολικό πληρωμών 
 

Οι πληρωμές έναντι προόδου εργασιών μπορεί να στηρίζονται είτε σε ενδιάμεσες 
προθεσμίες είτε στο ποσοστό προόδου. Το γινόμενο του ποσοστού προόδου επί την 
αξία της σύμβασης σας δίνει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης μέχρι 
σήμερα. Αν αφαιρέσετε το σύνολο των τιμολογίων που έχουν πληρωθεί μέχρι 
σήμερα, συν οποιαδήποτε εγγύηση, από το συνολικό πληρωτέο ποσό, θα ορίσετε το 
ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.  

Όπως θα δούμε αναλυτικότερα και σε επόμενο κεφάλαιο οι λογαριασμοί 
δημοσίων έργων συντάσσονται μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας ελέγχου της 
προόδου όλων των επιμέρους εργασιών του έργου και όχι με το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του έργου.    
 

2.8.5 Περιβάλλουσα χρηματικής ροής  
 

Μέχρι τώρα δεν έχουμε εξετάσει το χρονισμό των χρηματικών ροών μέσα στο 
χρονικό πλαίσιο του ίδιου μήνα. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για το 
λογιστήριο είναι να πληρώνει όλες τις δαπάνες στους πιστωτές στην αρχή του κάθε 
μήνα και να εισπράττει από τους πελάτες στο τέλος κάθε μήνα. Παρότι το ισοζύγιο 
στο τέλος του μήνα θα είναι θετικό, κατά τη διάρκεια του μήνα ο λογαριασμός θα 
είναι συνέχεια αρνητικός. Για να αναπαραστήσουμε την κατάσταση αυτή, 
χρησιμοποιούμε το γράφημα που ακολουθεί.  
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Γράφημα : Περιβάλλουσα χρηματικών ροών 

 
Από το παραπάνω γράφημα μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα :  
• Η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην καμπύλη καθαρής χρηματικής ροής 

και τον άξονα των x αντιπροσωπεύει τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης. 

• Η περιοχή που περιβάλλεται από τη μία πλευρά από την καμπύλη μέγιστης 
χρηματικής ροής όταν είναι αρνητική (δηλαδή όταν αυτή βρίσκεται κάτω από 
τον άξονα των χ) και από την άλλη είτε του άξονα των χ είτε από την καμπύλη 
καθαρής χρηματικής ροής (όποια από τις δύο γραμμές βρίσκεται 
πλησιέστερα), αντιπροσωπεύει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
χρηματοδότησης. 

 

2.8.6 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
 

Ως παρακράτηση νοείται η διαδικασία κατά την οποία ο πελάτης κρατά ένα 
ορισμένο ποσό από τα έσοδα του αναδόχου για μία ορισμένη περίοδο, προκειμένου 
να εξασφαλίσει ότι ο ανάδοχος τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης. 
Η συνήθης πρακτική για το δημόσια έργα είναι να παρακρατείτε ένα ποσό της τάξης 
του 5% της μηνιαίας πιστοποίησης. Το ποσό αυτό είτε μένει στη διάθεση του πελάτη 
είτε δίνεται σε κάποιον τρίτο μεσολαβητή που παίζει τον ρόλο του εγγυητή για 
πιθανές κακοτεχνίες για ορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί να φθάσει και τους 15 
μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία το έργο τίθεται σε πλήρη λειτουργία και 
δίνεται η βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Οι λόγοι για τους οποίους ακολουθείται η 
πρακτική της παρακράτησης αμοιβής είναι :  
• Για να παρακινείται ο ανάδοχος να ολοκληρώσει το έργο στα συμφωνημένα 

χρονικά πλαίσια. 
• Για να υπάρχει κάποιο είδος εγγύησης στην περίπτωση που το έργο αποδειχθεί 

κατώτερο των συμφωνημένων προδιαγραφών ή έχει κακοτεχνίες. Η χρηματική 
εγγύηση ουσιαστικά υποχρεώνει τον ανάδοχο να διορθώσει ή να ακόμη και να 
ανακατασκευάσει τα προβληματικά τμήματα του έργου.    
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• Για να έχουμε τα διαθέσιμα κονδύλια ώστε να πληρώσουμε, αν χρειαστεί να 
εγκαταστήσουμε άλλον ανάδοχο για να ολοκληρώσει το έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Προκοστολόγηση  
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3.1 Εισαγωγή  
 

Η σωστή εκτίμηση του κόστους κατασκευής είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός έργου. Οι κίνδυνοι ποικίλλουν 
ανάλογα με το συμβατικό πλαίσιο στο οποίο οι εκτιμήσεις ή οι προσφορές τιμών 
παρουσιάζονται.  

 

 
 

Ο πίνακας 1 απεικονίζει τις πιθανές αποφάσεις τριών διαφορετικών οπτικών 
γωνιών που ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία προγράμματος (σχετικά με 
το κόστος) και  λαμβάνονται στις πρώτες φάσεις του έργου. Ο έλεγχος δαπανών κατά 
τη διάρκεια του έργου έχει την δυνατότητα να αποτρέψει μόνο την υπέρβαση του 
προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να διορθώσει τα θεμελιώδη λάθη που γίνονται στην 
αρχή.  

Στην έναρξη ενός προγράμματος, πολλές λεπτομέρειες είναι άγνωστες και οι 
εκτιμητές κόστους πρέπει να καταστήσουν διάφορες υποθέσεις βασισμένες στην 
εμπειρία τους με παρόμοια έργα που εκτελεστήκαν στο παρελθόν. Οι διευθυντές 
κατασκευής ενδιαφέρονται όχι μόνο για τις ακριβείς εκτιμήσεις, αλλά και για το 
επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με τις εκτιμήσεις. Μια συστηματική μεθοδολογία για 
την εκτέλεση αυτού του στόχου είναι επιθυμητή.  

  

3.2 Εκτίμηση προϋπολογισμού έργου   
 
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένας προϋπολογισμός, πρέπει να προβλέψουμε ποιοι 

πόροι θα απαιτηθούν από το έργο, την απαραίτητη ποσότητα του καθενός, το χρόνο 
που αυτοί θα απαιτηθούν, και πόσο αυτοί κοστίζουν. Η αβεβαιότητα θα πρέπει να 
περιληφθεί στην πρόβλεψη αν και μερικές προβλέψεις έχουν τη λιγότερη 
αβεβαιότητα από άλλες. Για παράδειγμα, ένας έμπειρος εκτιμητής δαπανών μπορεί 
να προβλέψει τον αριθμό τούβλων που θα χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί 
ένας τοίχος γνωστών διαστάσεων με απόκλιση της τάξεως του 1 έως 2 τοις εκατό. Ο 
εκτιμητής ξέρει σχεδόν ακριβώς τον αριθμό τούβλων και απλά θα πρέπει να 
προσθέσει τις τυχόν απώλειες κατά την παραλαβή των τούβλων και κατά την 
κατασκευή. Αφ' ετέρου, τα λάθη είναι ικανά να είναι πολύ μεγαλύτερα για μια 
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εκτίμηση του αριθμού ωρών προγραμματιστών που θα απαιτηθούν για να 
παραγάγουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι λογισμικού.  

Σε πολλούς τομείς, οι μέθοδοι εκτίμησης δαπανών κωδικοποιούνται καλά. Κάθε 
επιχείρηση έχει τις δικές της εμπειροτεχνικές μεθόδους για την εκτίμηση δαπανών. 
Ανάλογα με την περίπτωση, η εργασία της εκτίμησης δαπανών για ολόκληρα 
σύνθετα προγράμματα μπορεί να είναι σχετικά απλή χρησιμοποιώντας την εμπειρία 
από προηγούμενα έργα που έχει δείξει ότι κάποιος τύπος δίνει μια καλή πρώτη 
εκτίμηση του κόστους του προγράμματος. Παραδείγματος χάριν, το κόστος των 
κτηρίων υπολογίζεται συνήθως σε ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα πατωμάτων. 
Προφανώς αυτές οι εκτιμήσεις πρέπει να ρυθμιστούν για οποιαδήποτε ειδικά 
χαρακτηριστικά που συνδέονται με κάθε μεμονωμένο έργο, αλλά αυτή η ρύθμιση 
είναι πολύ ευκολότερη από το να γίνει μια εκτίμηση από την αρχή. 

Βέβαια, ο υπεύθυνος για την κοστολόγηση δεν μπορεί να εξαρτηθεί μόνο από την 
παράδοση και την εμπειρία. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατό να μην υπάρχει 
κανένας προηγούμενος προϋπολογισμός που να μπορεί να χρησιμοποιεί ως βάση. Σε 
άλλες πάλι περιπτώσεις, ο κοστολόγος μπορεί να έχει τους προϋπολογισμούς και τις 
εκθέσεις για παρόμοια έργα για να τα χρησιμοποιήσει σαν βάση, αλλά αυτοί είναι 
στην καλύτερη περίπτωση απλά οδηγοί, καθώς όλα τα έργα είναι μοναδικά και όλοι 
οι προϋπολογισμοί προγράμματος είναι βασισμένοι σε προβλέψεις χρήσης πόρων και 
σχετικών δαπανών. Ο υπολογισμός κατά συνέπεια των δαπανών για οποιοδήποτε 
έργο περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσό ρίσκου.  

Μια πτυχή της εκτίμησης και της σύνταξης προϋπολογισμού δαπανών που δεν 
συζητείται συχνά έχει να κάνει με την πραγματική χρήση των πόρων σε αντιδιαστολή 
με τις υποθέσεις του λογιστηρίου για πώς και πότε οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν. 
Παραδείγματος χάριν, θεωρήστε ότι έχει υπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν 5000€ 
ενός δεδομένου πόρου στην ολοκλήρωση ενός τμήματος έργου που υπολογίζεται ότι 
θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες. Η πραγματική χρήση του πόρου μπορεί να είναι 
μηδενική την πρώτη εβδομάδα, αξίας 3000€ τη δεύτερη εβδομάδα, μηδενική την 
τρίτη εβδομάδα, 1500€ την τέταρτη εβδομάδα, και τα υπόλοιπα 500€ την περασμένη 
εβδομάδα. Εάν αυτό το σχέδιο των δαπανών δεν έχει προβλεφθεί και προωθηθεί στο 
λογιστήριο, το τμήμα λογιστικής θα ισομοιράσει τις δαπάνες κατά τη διάρκεια των 
πέντε εβδομάδων. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του έργου, αλλά 
σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στις αναμενόμενες ταμειακές ροές του έργου. Συνεπώς, ο 
διευθυντής έργου πρέπει να γνωρίζει και τις απαιτήσεις των πόρων και το σχέδιο 
χρόνου χρήσης αυτών.  

 Ακόμα, μια άλλη πτυχή της προετοιμασίας των προϋπολογισμών είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Αυτή έχει να κάνει με το καταμερισμό των δαπανών σε κέντρα κόστους 
και σε συγκεκριμένο τμήμα του έργου. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί με την 
συμβολή ενός σωστού WBS (Work Breakdown Structure) και με την κωδικοποίηση 
αυτού ώστε να μπορεί κάθε εργασία να καταταχθεί στο τμήμα του έργου που αφορά.  
Αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία απαιτούνται για να είναι δυνατό ο Διευθυντής 
έργου να ασκεί τον έλεγχο τήρησης του προϋπολογισμού.  

Έχοντας όλα αυτά υπόψη κατανοούμε τη σημασία της εκτίμησης και της 
δημιουργίας ενός σωστού προϋπολογισμού για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. 
Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δυο τελείως διαφορετικές θεμελιώδεις θεωρίες 
για συλλογή στοιχείων που συμβάλλουν στην σωστή εκτίμηση κόστους :  
• Top-Down Budgeting 
• Bottom-Up Budgeting  
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3.2.1 Top-Down Budgeting 
 

Αυτή η στρατηγική είναι βασισμένη στη συλλογή των κρίσεων και της εμπειρίας 
των κορυφαίων και μεσαίων στελεχών και των διαθέσιμων στοιχείων του 
παρελθόντος που αφορούν παρόμοιες δραστηριότητες. Τα στελέχη εκτιμούν το 
συνολικό κόστος του έργου καθώς και το κόστος των κυρίων υποέργων. Αυτές οι 
εκτιμήσεις δαπανών μεταφέρονται στους χαμηλότερους διευθυντές, οι οποίοι 
συνεχίζουν με περισσότερη λεπτομέρεια τον διαχωρισμό κόστους και εργασιών. 
Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το χαμηλότερο επίπεδο.  

Ο προϋπολογισμός, όπως το έργο, χωρίζεται σε διαδοχικά λεπτομερέστερα 
τμήματα ξεκινώντας από την κορυφή και ακολουθώντας το WBS. Θεωρείται 
δεδομένο ότι τα χαμηλότερα στελέχη θα ζητήσουν περισσότερα κεφάλαια εάν η 
κατανομή κεφαλαίων βάσει της εκτίμησης των ανώτερων στελεχών είναι, κατά την 
κρίση τους, ανεπαρκής για τους στόχους που ορίζονται. Αυτή όμως η προϋπόθεση για 
να έχει σωστά αποτελέσματα η μέθοδος συχνά δεν τηρείται. Αντί της απαραίτητης  
συζήτησης με επιχειρήματα που είναι αναγκαία για την αξιοπιστία της μεθόδου το 
χαμηλότερο στέλεχος αναγκάζεται να συμφωνήσει με τις εκτιμήσεις των ανώτερων 
και δεσμεύετε να τις τηρήσει παρόλο που γνωρίζει, έχοντας λεπτομερέστερη εικόνα 
και αντίληψη του υποέργου, ότι αυτό δεν είναι εφικτό.       

   

3.2.2 Bottom-Up Budgeting 
 
Σε αυτήν την μέθοδο, οι στοιχειώδεις στόχοι, τα προγράμματά τους, και οι 

μεμονωμένοι προϋπολογισμοί κατασκευάζονται βασιζόμενοι στο WBS. Οι άνθρωποι 
που κάνουν την εργασία ερωτώνται για το χρόνο και το κόστος της κάθε εργασίας 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο επίπεδο ακρίβειας. Αρχικά, η εκτίμηση 
γίνεται από την άποψη των πόρων, όπως οι ώρες εργασίας και τα υλικά. Αυτοί 
μετατρέπονται αργότερα σε χρηματικά ποσά. Οι διαφορές της άποψης επιλύονται από 
τις συνηθισμένες συζητήσεις μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων στελεχών. Εάν 
είναι απαραίτητο, ο διευθυντής προγράμματος και ο λειτουργικός διευθυντής 
μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια 
των εκτιμήσεων. Οι προκύπτοντες προϋπολογισμοί στόχου αθροίζονται για να 
δώσουν τις συνολικές άμεσες δαπάνες του προγράμματος. Ο Project Manager  
προσθέτει κάποιες έμμεσες δαπάνες όπως τα γενικά και διοικητικά έξοδα, ένα 
ποσοστό απροβλέπτων εξόδων, και έπειτα ένα ποσοστό κέρδους για να φθάσει στον 
τελικό προϋπολογισμό του έργου.  

Οι Bottom-Up προϋπολογισμοί είναι συνήθως ακριβέστεροι στους λεπτομερείς 
στόχους, αλλά είναι κρίσιμο ότι όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται. Είναι πολύ 
δυσκολότερο να αναπτυχθεί ένας πλήρης κατάλογος στόχων από το κατώτατο σημείο 
προς τα πάνω από ότι από την κορυφή προς τα κάτω. Σε αυτή τη μέθοδο, τα άτομα 
υπερβάλουν για τις ανάγκες των πόρων τους επειδή υποψιάζονται ότι τα υψηλότερα 
στελέχη θα περικόψουν πιθανώς από όλους τους προϋπολογισμούς. Η υποψία τους 
πολλές φορές πραγματοποιείται. Οι Managers που είναι ιδιαίτερα πειστικοί μερικές 
φορές κερδίζουν, αλλά εκείνοι που είναι με συνέπεια τίμιοι και έχουν υψηλή 
αξιοπιστία κερδίζουν συχνότερα.  

Τα πλεονεκτήματα της από Bottom-Up διαδικασίας είναι εκείνα που συνδέονται 
γενικά με την συμμετοχική διοίκηση. Τα άτομα που είναι πιο κοντά στην εργασία 
είναι ικανά να έχουν μια περισσότερο ακριβής ιδέα των απαιτήσεων των πόρων από 
τους ανώτερους τους ή από οποιονδήποτε άλλο στην εταιρεία. Επιπλέον, η άμεση 
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συμμετοχή των χαμηλού επιπέδου διευθυντών κατά την προετοιμασία 
προϋπολογισμών αυξάνει την πιθανότητα ότι θα αποτέλεσμα θα γίνει δεκτό με την 
ελάχιστη δυνατή αντίδραση. Τέλος, η συμμετοχή είναι μια καλή διευθυντική τεχνική 
κατάρτισης, που δίνει στους κατώτερους διευθυντές την πολύτιμη εμπειρία στην 
προετοιμασία προϋπολογισμών καθώς επίσης και τη γνώση των διαδικασιών που 
απαιτούνται για να παραγάγουν έναν προϋπολογισμό. 

 

3.3 Εκτίμηση κόστους κατασκευαστικού έργου  
 
Η δραστηριότητα εκτίμησης κόστους διαχειρίζεται με διαφορετικούς τρόπους τις 

διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής ενός κατασκευαστικού έργου. Παραδείγματος 
χάριν, στη φάση "σχηματικού σχεδίου" κάποιος πρέπει να εκτελέσει τις κατά 
προσέγγιση εκτιμήσεις τετραγωνικών μέτρων εάν έχουμε να κάνουμε με οικοδομικό 
έργο έχοντας σαν βάση παρόμοια προηγούμενα προγράμματα, ενώ ο εκτιμητής 
πρέπει να εκτελέσει τις εκτιμήσεις με χρήση πιο αναλυτικών πληροφοριών που είναι 
διαθέσιμες στη φάση "προκαταρκτικού σχεδίου". Η ακρίβεια των εκτιμήσεων στη 
φάση "απόφαση να χτιστεί" όπου το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται είναι πολύ 
χαμηλότερη από η ακρίβεια στη φάση "τελικού σχεδίου" όπου σχεδόν όλα τα σχέδια 
και οι προδιαγραφές είναι πλήρη. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, τα 
απρόβλεπτα έξοδα των προϋπολογισμών δαπανών που παράγονται από τους 
σχεδιαστές είναι 20-30 τοις εκατό στη φάση "προκαταρκτικό σχέδιο" και 10 τοις 
εκατό στη φάση "τελικού σχεδίου", αλλά αναμένονται να μειωθούν σε 0 τοις εκατό 
στη φάση "προσφοράς" όπου ο υπολογισμός διευθύνεται από τους αναδόχους που 
δίνουν την  τελική προσφορά για να κατασκευάσουν το έργο.   

 

 
Πίνακας 1 : Κύκλος ζωής ενός κατασκευαστικού έργου  
 

Ο εκτιμητής είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στην οργάνωση ενός 
αναδόχου, επειδή η όσο αποδοτική και αν είναι η οργάνωση εργασίας δεν μπορεί να 
υπάρξει χρηματικό κέρδος σε συμβάσεις που λαμβάνονται κάτω από το κόστος. Ο 
εκτιμητής θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί κάτω από τεράστια πίεση, να 
φέρνει την ευθύνη της οικονομικής αποτυχίας λόγω των λαθών στις εκτιμήσεις, και 
στο μεταξύ να παράγει μια ακριβή και κερδοφόρα εκτίμηση. Όλα αυτά είναι αρκετά 
δύσκολο να πραγματοποιηθούν αν αναλογιστεί κανείς τα ακόλουθα : 
• Η οικονομική εκτίμηση που θα ικανοποιήσει όλες τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις είναι πάντα ένα δύσκολο και προβληματικό θέμα.   
• Τα λάθη στο πεδίο μπορεί να είναι δαπανηρά, αλλά είναι δυνατό να βρεθούν και 

να διορθωθούν. Τα λάθη στην αρχική εκτίμηση όμως, πρέπει να παρατηρηθούν 
και να διορθωθούν άμεσα από τον εκτιμητή.   

• Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν είναι δυνατή καμία ρύθμιση. 
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• Το τμήμα κοστολόγησης εργάζεται πάντα υπό πίεση.  
• Συνήθως δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει διασταύρωση/έλεγχος των 

αποτελεσμάτων της εκτίμησης.   
• Το τμήμα κοστολόγησης παρόλο που όπως αποδείξαμε διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο δεν είναι επαρκώς επανδρωμένο καθώς σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη, 
που συνήθως είναι μεγάλα σε ηλικία και δεν έχουν βασικές γνώσεις  Project 
Management, θεωρούν ότι δεν παράγουν αξία και είναι απλά ένα τμήμα 
υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας. Στην πλειοψηφία των 
κατασκευαστικών εταιρειών δεν υπάρχει διακριτό τμήμα κοστολόγησης.  
 

3.3.1 Προβλήματα κατά την εκτίμηση κόστους κατασκευαστικού έργου  
 
Υπάρχουν πολυάριθμα εγχειρίδια και προγράμματα λογισμικού που αφιερώνονται 

στην εκτίμηση κόστους και είναι πολύ χρήσιμα σε έναν εκτιμητή. Αυτά μπορούν να 
συμβάλλουν στην βελτίωση της δυνατότητας του ατόμου να εκτελέσει την εκτίμηση. 
Εντούτοις, το λογισμικό και τα εγχειρίδια δεν μπορούν να παρέχουν στον εκτιμητή 
την απαραίτητη εμπειρία, ή τη δυνατότητα να απεικονίσει μια λειτουργία εργασίας 
και να καθοριστούν οι πόροι ή ο βαθμός δυσκολίας στην εκτέλεση μιας τέτοιας 
λειτουργίας. Επίσης, ο εκτιμητής (ειδικά όταν είναι αρχάριος) μπορεί να μην έχει τη 
νοοτροπία που να επιτρέπει την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και να 
εκτελέσει τους στόχους αποτελεσματικά. Μια έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε 
το 2001 προσδιόρισε 57 πακέτα εκτίμησης κόστους, 4 βάσεις δεδομένων κόστους, 
και 7 συστήματα CAD διαθέσιμα στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων. 
Καθορίστηκε ότι καμία από αυτές τις προτάσεις δεν παρείχε στους χρήστες μια βάση 
πληροφοριών σχετική με τα στοιχεία και τα συστατικά ενός έργου.  

Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες έχουν προσπαθήσει να λύσουν το πρόβλημα 
των αξιόπιστων εκτιμήσεων νωρίς στη διαδικασία σχεδίου, άλλες έρευνες 
συγκεντρώνονται στη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων, ενώ τέλος άλλες 
προσπάθησαν να κατανοήσουν τη διαδικασία και να καθιερώσουν κάποιες βασικές 
αρχές προς χρήση από τους επαγγελματίες. Μια πρόσφατη έρευνα που διεξαχθεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για τις πρακτικές εκτίμησης κατασκευαστικών εταιρειών έδειξε 
ότι οι σημαντικότερες αιτίες ανακρίβειας στον υπολογισμό δαπανών περιλαμβάνουν:  
• έλλειψη πρακτικής γνώσης της διαδικασίας κατασκευής από τους εκτιμητές 
• ανεπαρκής χρόνος προετοιμασίας των προϋπολογισμών δαπανών 
• ελλιπής τεκμηρίωση 
• η ευρεία μεταβλητότητα των τιμών υπεργολάβων 
 

3.3.2 Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτίμηση 
κόστους κατασκευαστικού έργου  

 
Οι εκτιμητές χρειάζονται περιβάλλον που θα τους βοηθήσει να εξαλείψουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες από αυτές τις αιτίες. Η παροχή ενός εργαλείου υποστήριξης θα 
βοηθούσε να αποβάλει, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσει ανακρίβειες. Μερικοί 
παράγοντες που συμβάλλουν στην σωστή εκτίμηση κόστους είναι : 
• Άμεση πρόσβαση του εκτιμητή στην κατασκευαστική εμπειρία και γνώση. 
• Ελευθερία κινήσεων κατά την προκοστολόγηση ειδικά σε περιπτώσεις 

εσφαλμένης ή ανακριβούς μελέτης. 
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• Κατανόηση της σημασίας της σωστής προκοστολόγησης για την οικονομική 
επιτυχία και την άρτια ολοκλήρωση ενός έργου. Είναι απαραίτητη η άρτια 
επάνδρωση του τμήματος προκοστολόγησης μιας τεχνικής εταιρείας από έμπειρο, 
εκπαιδευμένο, αριθμητικά επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.  

• Κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης.  
 

3.3.3 Λογισμικό Κοστολόγησης   
 
   Στην εποχή μας υπάρχει πληθώρα πακέτων λογισμικού που υποστηρίζουν την 

προκοστολόγηση και για ιδιωτικά αλλά και για δημόσια έργα. Βέβαια αυτά 
αποτελούν μόνο ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας έμπειρος εκτιμητής 
και σίγουρα δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να τον αντικαταστήσουν.  

Η δομή του συνόλου των προγραμμάτων προκοστολόγησης στηρίζεται στα 
Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Έργων που θα αναφερθούμε εκτεταμένα σε ένα από 
τα επόμενα κεφάλαια. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η απεικόνιση της 
κατάστασης του έργου, όσον αφορά το κόστος αλλά και την χρονική του εξέλιξη. Η 
απεικόνιση αυτή είναι δυναμική και περιέχει ουσιαστικά στοιχεία σύγκρισης με τον 
αρχικό προγραμματισμό του έργου. Μερικές από τις δυνατότητες των προγραμμάτων 
είναι :  
• Σύνταξη προϋπολογισμού κόστους.  
• Χρονικός προγραμματισμός.  
• Απεικόνιση ρυθμού εκτέλεσης εργασιών. 
• Απεικόνιση ρυθμού ανάλωσης πόρων. 
• Κατασκευή διαγράμματος ανάλωσης πόρων.  
• Work Breakdown Structure. Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελείται από 

εργασίες οι οποίες με την σειρά τους περιέχουν πόρους όπως για παράδειγμα 
εργασία, υλικά, μηχανήματα και υπεργολάβους. 

• Τοποθέτηση εργασιών στον χρόνο βάσει χρονοδιαγράμματος Gant. Επεξεργασία 
του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών και των πόρων για τον άμεσο 
προγραμματισμό αυτών βάσει του ανάλογου διαγράμματος ανάλωσης πόρων. 

 

 
Εικόνα : Περιβάλλον λογισμικού προκοστολόγησης 
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Τα προγράμματα συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του 

εκτιμητή, στην εκμηδένιση του ποσοστού σφάλματος αλλά και στην ανάλυση και 
επεξεργασία τέτοιου όγκου πληροφοριών που θα ήταν δύσκολη έως αδύνατη η 
πραγματοποίηση τους από έναν εκτιμητή. 

 

3.3.4 Παράγοντες επιρροής της εκτίμησης κόστους ενός έργου 
 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το εκτιμώμενο κόστος ενός προγράμματος 
μπορούν να προκαλέσουν μη ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς δαπανών πριν και από 
την έναρξη της κατασκευής. Αυτοί μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες:  
1. Παράγοντες Εκτίμησης  
2. Παράγοντες σχεδίου και έργου  
 

Οι περισσότεροι από τους παράγοντες εκτίμησης, όπως για παράδειγμα είναι τα 
σφάλματα γραφείου και τα λανθασμένα ποσοστά παραγωγής., είναι ελέγξιμοι και 
μπορούν να ρυθμιστούν με τον έλεγχο των υπολογισμών και την σωστή 
πληροφόρηση του εκτιμητή. Εντούτοις, υπάρχουν και λιγότερο ελέγξιμοι παράγοντες 
που αφορούν τον εκτιμητή στο επίπεδο ενός προγράμματος. Οι παράγοντες αυτοί 
αφορούν την μεροληψία του εκτιμητή. Η εκτέλεση μιας εργασίας από έναν εκτιμητή, 
όπως συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους, εξαρτάται άμεσα με το υπόβαθρο και 
τα κίνητρά του. Ακόμα κι αν μερικές από αυτές μπορούν να ελεγχθούν με την αλλαγή 
του συστήματος κινήτρου, δεν είναι δυνατόν ο εκτιμητής να προβλέψει την 
αντίδραση που θα έχει ο υπεύθυνος έργου στο πεδίο. Επομένως, συνιστάται οι 
ανάδοχοι να συνυπολογίζουν την πιθανή παρουσία μεροληψίας στην εργασία ενός 
εκτιμητή. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι άνθρωποι είναι προκατειλημμένοι στην 
εκτέλεση της εργασίας τους ανάλογα με το υπόβαθρο και τα κίνητρά τους. Ο Capen 
(1976) έχει κάνει δύο παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των τεχνικών ανθρώπων 
κάτω από την αβεβαιότητα: (1) Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων έχει μικρή ιδέα αυτών 
που να κάνουν σε αβέβαιες καταστάσεις και (2) ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών 
ανθρώπων υπερεκτιμά την ακρίβεια της γνώσης τους. Σαν αποτέλεσμα, έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, γενικά, οι άνθρωποι με τεχνικό υπόβαθρο είναι 
υπεραισιόδοξοι κατά την τοποθέτηση ορίων στη γνώση τους σε αβέβαιες 
καταστάσεις. 

Μια άλλη ομάδα παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό 
δαπανών ενός προγράμματος είναι οι παράγοντες σχεδίου και έργου, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν την ασάφεια στο πεδίο, την πολυπλοκότητα του σχεδίου, και το 
μέγεθος του έργου. Η ασάφεια στο πεδίο του έργου περιγράφει την εργασία που 
εκτελείται, και ως εκ τούτου ένας προϋπολογισμός δαπανών εξαρτάται σημαντικά 
από αυτό. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη κατάλληλου καθορισμού πεδίου έχει 
παρατηρηθεί ότι είναι μια σημαντική πηγή κακών εκτιμήσεων. Η ασάφεια στο πεδίο 
έχει δύο επιπτώσεις στον έλεγχο δαπανών: (1) Μειώνει την ακρίβεια της εκτίμησης 
κόστους και (2) δημιουργεί μια δυνατότητα για αλλαγές στο πεδίο κατά τη διάρκεια 
του σταδίου κατασκευής, το οποίο οδηγεί γενικά σε αύξηση στο κόστος και στον 
ιδιοκτήτη-πελάτη και στον ανάδοχο. 

Η ακρίβεια ενός προϋπολογισμού δαπανών εξαρτάται ιδιαίτερα από το επίπεδο 
λεπτομέρειας στον καθορισμό πεδίου. Μια εκτίμηση κόστους βασισμένη σε ένα 
λεπτομερές σχέδιο πρέπει να είναι περισσότερο ακριβής από μια ενός σχεδίου χωρίς 
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οποιεσδήποτε πληροφορίες. Οι Peurifoy και Oberlender (1989) έχουν διαιρέσει την 
ακρίβεια μιας εκτίμησης σε τρία επίπεδα ανάλογα με την ακρίβεια του καθορισμού 
πεδίου. Ένας εννοιολογικός προϋπολογισμός δαπανών που προετοιμάζεται από έναν 
καθορισμό πεδίου προγράμματος που δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχεδίου είναι 
συνήθως επιτυγχάνει ακρίβεια της τάξης του +40% και -10% του πραγματικού 
κόστους. Ένας προϋπολογισμός δαπανών που προετοιμάζεται μετά την ολοκλήρωση 
του προκαταρκτικού σχεδίου επιτυγχάνει ακρίβεια της τάξης του +25% και -5% του 
πραγματικού κόστους. Ένας λεπτομερής προϋπολογισμός δαπανών που 
προετοιμάζεται μετά την ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου επιτυγχάνει ακρίβεια της 
τάξης του +10% και -3% του πραγματικού κόστους. 

Ο παράγοντας πολυπλοκότητας του σχεδίου έχει να κάνει με την εφικτότητα του 
σχεδίου, τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τον εξοπλισμό και τις ειδικευμένες 
μεθόδους, καθώς και την ενσωμάτωση πολλαπλών επιστημών. Ο κίνδυνος που 
συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του σχεδίου περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένης 
τεχνολογίας και ειδικευμένων μεθόδων και εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη 
νεότητα της τεχνολογίας και της ιστορίας απόδοσής της σε εργαστηριακή και 
πραγματική χρήση. Ο ανάδοχος που έχει προγενέστερη εμπειρία στη χρήση μιας 
εξειδικευμένης μεθόδου ή προηγμένης τεχνολογίας αντιμετωπίζει μικρότερο κίνδυνο. 
Αφ' ετέρου, εάν εκείνη η μέθοδος ή τεχνολογία αντιπροσωπεύσει μια πρώτη τέτοιου 
είδους χρήση, ο ανάδοχος θα φέρει περισσότερο κίνδυνο λόγω της αυξανόμενης 
αβεβαιότητας. Γενικά, στα σύνθετα σχέδια, ένας εκτιμητής θα αντιμετωπίσει 
δυσκολίες στην απεικόνιση της διαδικασίας κατασκευής και ως εκ τούτου δεν θα 
είναι σε θέση να υπολογίσει με ακρίβεια τις ποσότητες, την απόδοση, και τα κόστη 
μονάδας σχετικά με το έργο. Αυτό θα οδηγήσει σε έναν αριθμό δαπανών που 
λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της εικασίας παρά μια συστηματική προσέγγιση 
εκτίμησης. 

Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το μέγεθος του έργου επηρεάζει επίσης το 
ποσοστό υπέρβασης. Εντούτοις, υπάρχουν δύο αντιφατικές εκδοχές στον τρόπο με 
τον οποίο το μέγεθος του έργου επηρεάζει το ποσοστό υπέρβασης κόστους στην 
κατασκευή. Οι Randolph et Al (1987) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό 
υπέρβασης μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος των συμβάσεων. Αφ' ετέρου, ο 
Rowland (1981) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ίδιο ποσοστό αυξάνεται όσο 
αυξάνεται το μέγεθος των συμβάσεων. Μια εξήγηση του αποτελέσματος του 
Randolph είναι ότι δεδομένου ότι ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στα μεγαλύτερα 
προγράμματα, δίνεται περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια των σταδίων 
προσφοράς και προγραμματισμού. Αντίθετα και σύμφωνα με τον Rowland, τα 
μεγαλύτερα προγράμματα είναι γενικά πιο σύνθετα και αυτό οδηγεί σε μια αύξηση 
στις υπερβάσεις κόστους.  

Πρόσφατα, οι Jahren και Ashe (1990) ερεύνησαν 1.576 προγράμματα κατασκευής 
σε δύο ευρέως χωρισμένες γεωγραφικές περιοχές. Διαπίστωσαν ότι το μέσο ποσοστό 
υπέρβασης κόστους αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος του προγράμματος. 
Ποσοστά υπέρβασης κόστους 1-11% είναι πιθανότερο να εμφανιστούν σε 
μεγαλύτερα προγράμματα. Εντούτοις, υπερβάσεις κόστους μεγαλύτερες από 11% 
συνήθως εμφανίζονται συνήθως στα μικρότερα προγράμματα. Δηλαδή, σαν μέσο όρο 
τα μεγαλύτερα έργα παρουσιάζουν μεγαλύτερες υπερβάσεις αλλά οι μεγαλύτερες 
υπερβάσεις που παρατηρούνται παρουσιάζονται συνήθως σε μικρότερα έργα. Μια 
εξήγηση για αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι τα προγράμματα γίνονται πιο σύνθετα 
καθώς γίνονται μεγαλύτερα που οδηγεί στις μεγαλύτερες υπερβάσεις κόστους. 
Συγχρόνως, ειδική προσοχή δίνεται στα μεγάλα προγράμματα από τους διευθυντές. 
Αυτό θα αποτρέψει τις υπερβάσεις κόστους από το να λάβουν σημαντικές διαστάσεις. 
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 Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς ακριβώς το μέγεθος προγράμματος 
επηρεάζει τις υπερβάσεις κόστους. Για να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη πρέπει να 
εξεταστεί την πολυπλοκότητα του σχεδίου για να καθοριστεί η επίδραση του στο 
μεγέθους του έργου. Εάν ένα πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, όπως είναι 
συνήθως τα μεγάλα προγράμματα, η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να αναμένετε μια 
υπέρβαση κόστους εκτός αν ειδική προσοχή παρέχεται από τους διευθυντές έργου και 
τους εκτιμητές.   
 

3.4 Προκοστολόγηση Ελληνικών δημοσίων έργων 
 
  Η προκοστολόγηση των δημοσίων έργων στην Ελλάδα θα μπορούσε να χωριστεί 

σε δυο κατηγορίες :  
• Προκοστολόγηση για την κατασκευή μιας μελέτης σκοπιμότητας ή και μιας 

οριστικής μελέτης ενός έργου συνήθως από το Ελληνικό κράτος ή από κάποιους 
ανεξάρτητους φορείς. 

• Προκοστολόγηση από την πλευρά του αναδόχου. 
 

Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασία της προκοστολόγησης είναι σχετικά απλή. 
Στο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας γίνεται ένας σχεδιασμός χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες που σκοπό έχει την πρόχειρη εκτίμηση των συνολικών ποσοτήτων 
εργασιών και τον υπολογισμό του συνολικού αναγκαίου ποσού χρηματοδότησης. Στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης γίνεται μια πλήρης μελέτη κατασκευής, λεπτομερής 
υπολογισμός ποσοτήτων και αναγωγή των ποσοτήτων αυτών στα εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  Αναλυτικά Τιμολόγια. 
Τα Αναλυτικά Τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περιγράφουν μια συγκεκριμένη εργασία 
και τις υποεργασίες που αυτή εμπεριέχει, τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται, 
τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ορίζουν μια ενιαία για όλη την Ελλάδα 
τιμή για να πληρώνετε αυτή η εργασία στον ανάδοχο κατασκευής. Ένα τυπικό άρθρο 
του Αναλυτικού Τιμολογίου Υδραυλικών Έργων είναι :  
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Εικόνα : Άρθρο αναλυτικού Τιμολογίου Υδραυλικών Έργων 
 
Όπως είναι κατανοητό η πρώτη περίπτωση της προκοστολόγησης είναι ιδιαιτέρως 

απλή καθώς το δυσκολότερο τμήμα αυτής (ο υπολογισμός της δαπάνης ανά μονάδα 
τιμής) είναι δεδομένο βάσει των τιμολογίων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τα αναλυτικά 
τιμολόγια εφαρμόσθηκαν για να υπάρχει ίση μεταχείριση απέναντι στους αναδόχους 
κατασκευής και να μην υπάρχει ειδική μεταχείριση από την πλευρά των 
επιβλεπόντων μηχανικών. Βέβαια, είναι γεγονός ότι η δυσκολία μιας εργασίας σε ένα 
έργο είναι εντελώς διαφορετική από μια ίδια εργασία που εκτελείται σε ένα άλλο 
έργο καθώς όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο κάθε έργο έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από οποιοδήποτε άλλο. Το μειονέκτημα αυτής της 
μεθόδου είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις η εργασία θα πληρωθεί με το ίδιο ποσό 
ανά μονάδα μέτρησης.  

Η προκοστολόγηση από την πλευρά του αναδόχου κατασκευής γίνεται για να 
υπολογιστεί το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρει για να αναλάβει την κατασκευή 
του έργου. Στους υποψήφιους αναδόχους κατασκευής ενός δημοσίου έργου κατά το 
στάδιο δημοσίευσης του έργου δίνεται το τεύχος διακήρυξης στο οποίο 
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περιλαμβάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει των Αναλυτικών 
Τιμολογίων. Ο προϋπολογισμός έχει την εξής μορφή :    

 

 
 
Εικόνα : Οικονομικός Προϋπολογισμός Έργου  
 
 

 31



Βάσει αυτού του προϋπολογισμού ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να κάνει την 
οικονομική του προσφορά, δηλαδή να δώσει ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του 
προϋπολογισμού. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και το σημαντικότερο και δυσκολότερο 
κομμάτι της προκοστολόγησης των δημοσίων έργων. Υπό κανονικές συνθήκες για να 
είναι εφικτή η σωστή προκοστολόγηση θα έπρεπε να γινότανε μια μελέτη εφαρμογής 
από την πλευρά του αναδόχου έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη για την οικονομική 
προσφορά παράγοντες όπως η ακριβής τοποθεσία του έργου, οι δυσκολίες που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν για την άρτια ολοκλήρωση του ή ακόμα και λάθη της 
μελέτης που είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Βέβαια η μελέτη εφαρμογής δεν 
πραγματοποιείται ποτέ καθώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και ούτε οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες στο τεύχος διακήρυξης για την ολοκληρωμένη κατασκευή 
της.  

Το συχνότερο σφάλμα των μελετών των Δημοσίων έργων είναι ότι ο 
προϋπολογισμός προσαρμόζεται στο διαθέσιμο χρηματικό ποσό. Δηλαδή 
κατασκευάζετε ο σωστός προϋπολογισμός και υπολογίζετε ότι το συνολικό 
απαραίτητο ποσό είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο ποσό. Ο μελετητής από την 
πλευρά του Δημοσίου τότε περικόπτει εργασίες απαραίτητες για την έντεχνη 
κατασκευή του έργου ή μειώνει τις απαραίτητες ποσότητες έτσι ώστε το απαιτούμενο 
ποσό να συμφωνήσει με το εγκεκριμένο διαθέσιμο ποσό. Στην πράξη και κατά την 
διάρκεια της κατασκευής του έργου αυτό οδηγεί τον ανάδοχο κατασκευής σε 
αδιέξοδο καθώς παρουσιάζονται εργασίες στην κατασκευή που είναι απαραίτητες για 
την άρτια ολοκλήρωση του έργου αλλά δεν είναι δυνατή η πληρωμή τους από τον 
προϋπολογισμό καθώς δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν.            
 

3.4.1 Προκοστολόγηση με σκοπό την υποβολή προσφοράς κατασκευής ενός 
δημοσίου έργου  

 
Η προκοστολόγηση με σκοπό την οικονομική προσφορά από εργολάβους 

δημοσίων έργων πραγματοποιείται  συνήθως με κάποια από τις τέσσερεις 
διαδικασίες: 

 
1. Προκοστολόγηση βάσει των αναλυτικών τιμολογίων. 
2. Προκοστολόγηση βάσει των απαιτούμενων συνολικών πόρων. 
3. Προκοστολόγηση βάσει της χρονικής διάρκειας του έργου. 
4. Προκοστολόγηση βάσει προσφοράς υπεργολάβου.  
 

3.4.1.1 Προκοστολόγηση βάσει των αναλυτικών τιμολογίων  
 

Η προκοστολόγηση βάσει των αναλυτικών τιμολογίων είναι η πιο απλή μορφή 
προκοστολόγησης αλλά απαιτεί την μεγαλύτερη εμπειρία από τον κοστολόγο 
μηχανικό. Το μόνο που κάνει ο κοστολόγος μηχανικός σε αυτή την περίπτωση είναι 
έχοντας σαν οδηγό τον προϋπολογισμό του έργου και αναλύοντας τα αναλυτικά 
τιμολόγια δίνει τιμή κόστους σε κάθε άρθρο. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός έχει 
για το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες» τιμή 1,00€ ανά κυβικό 
μέτρο. Ο κοστολόγος μηχανικός με την βοήθεια της εμπειρίας του γνωρίζει ότι η 
εκσκαφή του κοστίζει 0,60€ ανά κυβικό μέτρο άρα η οριακή έκπτωση που μπορεί να 
προσφέρει για το συγκεκριμένο άρθρο είναι 40%. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται για κάθε άρθρο ξεχωριστά και στο τέλος υπολογίζεται το συνολικό 
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μέσο ποσοστό έκπτωσης. Σε αυτό το οριακό ποσό έκπτωσης όπου το κόστος του 
εργολάβου κατασκευής είναι θεωρητικά ίσο με το ποσό που πληρώνεται ο ανάδοχος 
προστίθεται απλά το περιθώριο κέρδος του εργολάβου που είναι συνήθως της τάξης 
του 5-15%.  

Σε αυτή την μέθοδο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις εργασίες που 
αποτελούν τα μεγαλύτερα κέντρα κόστους του προϋπολογισμού, δηλαδή αποτελούν 
σημαντικότερο ποσοστό χρημάτων από τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα οι εργασίες 
που αποτελούν τα μεγαλύτερα κέντρα κόστους του προϋπολογισμού που παρατίθεται 
παραπάνω είναι η επίστρωση με κυβόλιθους (Α.Τ. 19), η ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Α.Τ. 13) και το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Α.Τ. 
14). Για αυτές τις εργασίες ο κοστολόγος μηχανικός θα πρέπει να αφιερώσει 
περισσότερο χρόνο καθώς η λάθος εκτίμηση σε μια από αυτές μπορεί να σημαίνει 
αυτόματα και την οικονομική αποτυχία ολόκληρου του έργου. Για αυτές τις εργασίες 
ο κοστολόγος θα πρέπει να κάνει και μια έρευνα αγοράς για να ενημερωθεί για τις 
τρέχουσες τιμές των απαιτούμενων πόρων έτσι ώστε να κάνει όσο το δυνατόν 
καλύτερη εκτίμηση.  
 

3.4.1.2 Προκοστολόγηση βάσει των απαιτούμενων συνολικών πόρων 
 

Η προκοστολόγηση βάσει των απαιτούμενων συνολικών πόρων είναι 
ακριβέστερη αλλά και περισσότερα χρονοβόρα από τις υπόλοιπες. Σε αυτή την 
περίπτωση ο κοστολόγος μηχανικός βάσει του προϋπολογισμού του έργου ή ως 
συνόλου ή ως κάθε άρθρου ξεχωριστά αντιλαμβάνεται τον κύριο χαρακτήρα του 
έργου και προϋπολογίζει τους απαιτούμενους πόρους για την εκτέλεση του είτε αυτοί 
αφορούν υλικά, είτε εργατικό προσωπικό, είτε μηχανήματα. Γίνεται μια έρευνα 
αγοράς για τους πόρους που προϋπολογιστήκαν και υπολογίζετε το συνολικό κόστος 
του έργου. Πάλι, οι εργασίες που αποτελούν τα σημαντικότερα κέντρα κόστους 
χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.  

Η παρούσα μέθοδος θα μπορούσε να διαχωριστεί σε δυο περιπτώσεις ανάλογα με 
την ανάλυση του κοστολογίου. Η πρώτη περίπτωση και η πιο αναλυτική είναι η 
ανάλυση του κάθε άρθρου ξεχωριστά (π.χ. εκσκαφή) και εκτίμηση των απαιτούμενων 
πόρων για την ολοκλήρωση του ενώ η δεύτερη περίπτωση αναλύει το σύνολο του 
έργου (π.χ. κατασκευή δικτύου ύδρευσης με σωλήνα Φ63 συνολικού μήκους 4 
χιλιομέτρων) και με βάσει την υπάρχουσα εμπειρία γίνεται η εκτίμηση. Τέλος, 
υπάρχει και ο συνδυασμός των δυο αυτών μεθόδων όπου οι πόροι υπολογίζονται για 
το σύνολο του έργου και απλά στα άρθρα που αποτελούν τα σημαντικότερα κέντρα 
κόστους γίνεται ανάλυση μεμονωμένα. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της 
προκοστολόγησης βάσει των απαιτούμενων πόρων είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση 
για τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για τους απαιτούμενους πόρους.  
 

3.4.1.3 Προκοστολόγηση βάσει της χρονικής διάρκειας του έργου 
 

Σε αυτή την μέθοδο προκοστολόγησης είναι γνωστοί βάσει εμπειρίας από 
προηγούμενα έργα οι απαιτούμενοι πόροι για την εκτέλεση του έργου (δεδομένα 
συνεργεία, μηχανήματα, υλικά) και το κόστος αυτών ανά μονάδα χρόνου. Απλά 
χρειάζεται να γίνει μια εκτίμηση της συνολικής χρονικής διάρκειας του έργου που 
πάλι υπολογίζετε εύκολα βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας. Αυτή η μέθοδος αποτελεί 
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την λιγότερο χρονοβόρα μέθοδο μετά την μέθοδο της προσφοράς από υπεργολάβο. 
Βέβαια απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εκάστοτε είδος έργου. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται όταν οι απαιτούμενοι πόροι είναι 
σχετικά απλοί και τα έργα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλες διαφοροποίησης. 
(π.χ. το απαιτούμενο συνεργείο αποτελείται μόνο από εργάτες και όχι από 
μηχανήματα ενώ τα υλικά είναι ελάχιστα)     

 

3.4.1.4 Προκοστολόγηση βάσει προσφοράς υπεργολάβου  
 

Η προκοστολόγηση βάσει προσφοράς υπεργολάβου αποτελεί την απλούστερη 
μέθοδο για τον εκτιμητή. Ουσιαστικά θέτει τις προδιαγραφές, τις υποχρεώσεις και 
αναζητά προσφορές τιμών για κάποια εργασία ή ακόμα και για το σύνολο του έργου. 
Πολύ σημαντική παράμετρος σε αυτή την περίπτωση κατασκευής έργου είναι η 
σύνταξη ενός πλήρους και πολύ αναλυτικού συμφωνητικού μεταξύ του αναδόχου και 
του υπεργολάβου.     

 

3.5 Συστηματοποίηση διαδικασιών προκοστολόγησης δημόσιου έργου  
 
Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια να γίνει μια συστηματοποίηση των 

διαδικασιών προκοστολόγησης ενός δημοσίου έργου από την πλευρά του υποψήφιου 
αναδόχου. Τα βήματα που ακολουθούνται φαίνονται στο παρακάτω σχήμα :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



 
 

Συστηματοποίηση Προκοστολόγησης 

Μελέτη Εφαρμογής 

Ναι Όχι

Νέος Προϋπολογισμός Υπάρχον Προϋπολογισμός

Οριστικοποίηση ποσοτήτων 

ABC Analysis Απαίτηση μεγάλης εμπειρίας Έρευνα Αγοράς

Συμφωνητικό

Έρευνα αγοράς

Προϋπολογισμός Κόστους
Φύση και θέση έργου

Ανταγωνισμός Ποσοστό κέρδους

Οικονομίες κλίμακας

Οικονομική προσφορά κατασκευής 

Επικέντρωση στα 
μεγαλύτερα κέντρα 

κόστους

Αριθμός 
δημοπρατούντων 

έργων

Ανάγκη 
απασχόλησης 
προσωπικού 

Αναλυτικά 
Τιμολόγια Έργων

Απαιτούμενων 
συνολικών 
πόρων

Χρονική 
διάρκεια

Προσφορά 
Υπεργολάβου

 
 
 
Εικόνα : Συστηματοποίηση προκοστολόγησης   
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Η πρώτη απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί μετά την παραλαβή του 
προϋπολογισμού είναι η εκπόνηση ή μη μιας μελέτης εφαρμογής ώστε να ελεγχθούν 
οι ποσότητες του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές οι 
αρχικές μελέτες και άρα ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου έχουνε λάθη 
και παραλήψεις είτε λόγω εσφαλμένων υπολογισμών είτε λόγω ανεπάρκειας πόρων 
που ανάγκασε τον μελετητή να περικόψει αναγκαίες, για την έντεχνη εκτέλεση του 
έργου, ποσότητες. Δεν είναι λίγες άλλωστε οι περιπτώσεις μη αποπεράτωσης έργων 
λόγω ανεπάρκειας χρηματικών πόρων. Η σημασία της μελέτης εφαρμογής 
αναβαθμίστηκε λόγω των καινούργιων νομοσχεδίων Δημοσίων Έργων σύμφωνα με 
τα οποία δεν επιτρέπεται η αυξομείωση των ποσοτήτων ομάδας της αρχικής μελέτης 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που ένας 
προϋπολογισμός προβλέπει 1000 κυβικά μέτρα εκσκαφής ενώ για την έντεχνη 
εκτέλεση του έργου απαιτούνται 1500 κυβικά μέτρα εκσκαφής ο ανάδοχος μπορεί να 
πληρωθεί μόνο τα 1200 κυβικά μέτρα εκσκαφής ενώ τα υπόλοιπα έχει τη δυνατότητα 
να τα απορροφήσει από τα απρόβλεπτα εάν όμως του το επιτρέπει ο φορεάς 
χρηματοδότησης του. (π.χ. σε περιπτώσεις που ο φορέας χρηματοδότησης είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η απορρόφηση των 
απροβλέπτων). Επίσης, μια άλλη χρησιμότητα της μελέτης εφαρμογής είναι η 
ενημέρωση σχετικά με τις επί τόπου συνθήκες και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
ενός έργου. Δυστυχώς σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων δεν πραγματοποιείται 
μελέτη εφαρμογής εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται λόγω της 
πολυπλοκότητας του έργου ή των περιπτώσεων που μια εταιρεία είναι υπεύθυνη και 
για τη μελέτη και για την κατασκευή του έργου. Η μελέτη εφαρμογής δεν 
πραγματοποιείται γιατί, σύμφωνα με τους εργολάβους, απαιτεί κατανάλωση 
σημαντικών χρηματικών πόρων, για ένα έργο που μπορεί και να μην κατασκευαστεί 
από τον ίδιο, και δεν είναι εφικτή λόγω της ανεπάρκειας του απαραίτητου χρόνου 
μεταξύ της ημερομηνίας της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημερομηνίας του 
διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που δεν γίνει η μελέτη εφαρμογής τότε ο υποψήφιος ανάδοχος 
θεωρεί τις ποσότητες του υπάρχοντος προϋπολογισμού σωστές. Σε περίπτωση που 
γίνει μελέτης εφαρμογής τότε κατασκευάζετε ένας καινούργιος προϋπολογισμός με 
κάποιες ίσως διαφοροποιήσεις, είτε μεγάλες είτε μικρές, στις ποσότητες του 
προϋπολογισμού. Όπως φαίνεται και από το σχήμα είτε με την πρώτη περίπτωση είτε 
κατά την δεύτερη έχουμε οριστικοποίηση των ποσοτήτων του έργου από την άποψη 
της προκοστολόγησης. Ο υποψήφιος ανάδοχος που έχει εκτελέσει μελέτη εφαρμογής 
έχει πλεονέκτημα από έναν άλλο καθώς έχει καλύτερη ενημέρωση για τις δυσκολίες 
και ιδιαιτερότητες του έργου είτε λόγω σφάλματος στον προϋπολογισμό είτε λόγω 
των επί τόπου συνθηκών κατασκευής και ενδέχεται ακόμα από την φάση αυτή να 
αποφασίσει να μην υποβάλλει προσφορά ή να υποβάλλει μεγάλη έκπτωση για να 
εξασφαλίσει ότι θα αναλάβει το έργο.  

Μετά την οριστικοποίηση των ποσοτήτων έχουμε τέσσερεις εκδοχές για τη 
συνέχιση της διαδικασίας της προκοστολόγησης που έχουμε αναφέρει και παραπάνω 
που είναι η επιλογή προκοστολόγησης βάσει ΑΤΕ (Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων) , 
βάσει συνολικά απαιτούμενων πόρων, βάσει χρονικής διάρκειας έργου, είτε βάσει 
προσφοράς υπεργολάβου. Τις διεργασίες σε κάθε μια περίπτωση τις έχουμε 
περιγράψει παραπάνω.  

Κατά την μέθοδο της προκοστολόγησης μέσω Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων 
πραγματοποιείται μια ABC Analysis. Αυτή γίνεται γιατί συνήθως ένα μικρό 
ποσοστών άρθρων ή ομάδας εργασιών έχουνε το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών 
βάσει του προϋπολογισμού και σε αυτά τα κέντρα κόστους θα πρέπει να επικεντρωθεί 

 36



ο κοστολόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι ένα έργο μπορεί να έχει εκατοντάδες άρθρα 
που η συμβολή τους στο τελικό κόστος να είναι ασήμαντη οπότε και ο κοστολόγος 
δεν θα πρέπει να αναλωθεί σχεδόν καθόλου σε αυτά. Έχοντας πλέον κατασταλάξει ο 
κοστολόγος στα σημαντικότερα κέντρα κόστους του έργου ο κοστολόγος διενεργεί 
μια ανάλυση του κάθε ‘σημαντικού’ άρθρου για να καθορίσει τι πόροι απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση του καθενός και διενεργεί μια έρευνα αγοράς για τους 
συγκεκριμένους πόρους.  

Κατά τις περιπτώσεις προκοστολόγησης βάσει απαιτούμενων συνολικών πόρων 
και χρονικής διάρκειας έργου ή και συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων απαιτείται 
σημαντική εμπειρία του κοστολόγου ή του αναδόχου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
ίδιος ο ανάδοχος συνήθως κάνει την προκοστολόγηση, σε παραπλήσια έργα τα οποία 
και έχει κατά κάποιο τρόπο αυτοματοποιήσει. Συνήθως αυτές οι μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται σε απλά έργα ή σε πολύπλοκα έργα που ο ανάδοχος έχει 
σημαντική εξειδίκευση σε αυτά.  

Τέλος, κατά την μέθοδο προκοστολόγησης βάσει προσφοράς υπεργολάβου ο 
ανάδοχος απλά διενεργεί μια έρευνα αγοράς για υπεργολάβο που αναλαμβάνει την 
πλήρη κατασκευή του έργου. Ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος 
μεταφέρει τον κίνδυνο στον υπεργολάβο και αυτός εξασφαλίζει ένα μικρό ποσοστό 
κερδών χωρίς καμία ουσιαστικά υποχρέωση χρησιμοποίησης πόρων. Βέβαια, σε αυτή 
την περίπτωση το κέρδος του αναδόχου συνήθως μειώνεται από την περίπτωση που 
αυτός με δικά του μέσα και πόρους θα κατασκεύαζε το έργο εκτός των περιπτώσεων 
που ο ανάδοχος δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία να κατασκευάσει το έργο 
οπότε αναθέτει την κατασκευή σε ειδικευμένο κατασκευαστή. Καίριο σημείο αυτής 
της μεθόδου είναι η κατασκευή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού που συνήθως 
μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες από τον ανάδοχο στον 
υπεργολάβο.  

       Τέλος, έχοντας πλέον κατασκευάσει έναν προϋπολογισμό κόστους για την 
κατασκευαστική εταιρεία ο κοστολόγος απλά προσθέτει το επιζητούμενο ποσοστό 
κέρδους (συνήθως της τάξης του 5-15%) και καταθέτει την οικονομική προσφορά 
του για την κατασκευή του έργου. Το ποσοστό κέρδους εξαρτάται από τη φύση και 
θέση του έργου, τον ανταγωνισμό, τις οικονομίες κλίμακας, τον αριθμό των έργων 
που δημοπρατούνται εκείνη την εποχή (εναλλακτικές επιλογές) αλλά και από την 
ανάγκη του αναδόχου να απασχολήσει το μισθωτό προσωπικό του. Ειδικά για την 
τελευταία περίπτωση ο ανάδοχος ενδέχεται να καταθέσει προσφορά με αρνητικό 
ποσοστό κέρδους (δηλαδή η κατασκευή του έργου να επιφέρει οικονομικές ζημίες 
στην εταιρεία) αλλά για την εταιρεία ως σύνολο να έχει θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα καθώς θα απασχολήσει το μισθωτό του προσωπικό που έχει πάγιες 
οικονομικές απαιτήσεις.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οικονομική παρακολούθηση – Έλεγχος 
έργου   
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4.1 Εισαγωγή  
 

Μετά την φάση της προκοστολόγησης είναι η φάση της εκτέλεσης και του 
ελέγχου της εκτέλεσης. Είναι περιττό να πούμε ότι ο προγραμματισμός είναι άσκηση 
άνευ ουσίας, αν δεν παρακολουθούμε και δεν ελέγχουμε κατά πόσο υλοποιείται το 
πρόγραμμα. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος απαιτούν ακριβείς αναφορές σχετικά με 
την απόδοση του έργου.  

Οι έμπειροι διευθυντές έργου συνιστούν την υιοθέτηση μιας οργανωμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τον προγραμματισμό και έλεγχο του έργου, και αυτό γιατί, 
όταν υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σύστημα ελέγχου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ποια πρέπει να είναι η αναμενόμενη απόδοση τους 
και τι αναφορές πρέπει να συντάξουν. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου 
μας βοηθούν να εξακριβώσουμε ποια είναι η πραγματική θέση του έργου σε σχέση με 
το χρόνο, τις προμήθειες, τους πόρους και το κόστος. Αν το έργο είναι εκτός πορείας, 
θα πρέπει να αναλάβουμε κάποιας μορφής διορθωτική δράση. Για να είναι 
αποτελεσματικός ο έλεγχος θα πρέπει η μέτρηση της απόδοσης του έργου να γίνεται 
ενόσω υπάρχει ακόμη χρόνος για διορθωτική δράση. Όταν το έργο είναι στα αρχικά 
του στάδια είναι οικονομικά συμφερότερη κάποια διορθωτική δράση ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις όταν το έργο πλησιάζει στο στάδιο ολοκλήρωσης του δεν είναι εφικτή 
καμία διορθωτική δράση.    

Σε ένα έργο, τα σχέδια κατασκευάζονται συνήθως για να εξασφαλίσουν ότι η 
εργασία εκτελείται σύμφωνα με την επιθυμητή ποιότητα, χρόνο και σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό. Οι αποκλίσεις από το σχέδιο κατά το στάδιο της κατασκευής είναι 
συχνό φαινόμενο. Τέτοιες αποκλίσεις εντούτοις αναμένονται λόγω της φύσης της 
εργασίας κατασκευής και των αβεβαιοτήτων που συνδέονται με αυτήν. Στην 
περίπτωση όπου οι διαφορές μεταξύ του σχεδίου και της πραγματικής απόδοσης 
εργασίας είναι μεγάλες, η δράση ελέγχου απαιτείται κανονικά για να προσπαθήσει να 
φέρει την πραγματική απόδοση σε συμφωνία με την επιθυμητή κατάσταση σύμφωνα 
με το σχέδιο. 

Η πρόοδος του έργου πρέπει για να ελεγχθεί και να συγκριθεί με το σχέδιο 
προκειμένου να είναι σε θέση ο διευθυντής έργου να προσδιορίσει και να μετρήσει 
αυτές τις διαφορές. Οι μετρήσεις που γίνονται είναι συνήθως περιορισμένες σε 
αριθμό λόγω του κόστους που σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων. Υπάρχουν 
διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην κατασκευή για να 
ελέγξουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εργασίας. Μερικά από 
αυτά στηρίζονται στις πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες ενώ άλλα 
βασίζονται στους τύπους εργασίας.  

 

4.2 Παρακολούθηση και έλεγχος  
 
Ένα έργο είναι ιδιαίτερα απίθανο να προχωρήσει από κάθε άποψη εξ ολοκλήρου 

σύμφωνα με το σχέδιο, ιδιαίτερα όταν το σχέδιο διατυπωθεί με αρκετές λεπτομέρειες. 
Μια άποψη είναι ότι το σχέδιο αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο μεθόδου εργασίας και οι 
αποκλίσεις από αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως παρουσίαση ατελειών στο πρότυπο. 
Σύμφωνα με μια δεύτερη άποψη ένα σχέδιο μπορεί να αντιπροσωπεύσει μια 
σύμβαση, μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με το πώς ένα 
πρόγραμμα θα εκτελεσθεί. Οι αποκλίσεις από το σχέδιο στην τελευταία περίπτωση 
αντιπροσωπεύουν τις παραβιάσεις στη συμφωνία. Οι μικρές αποκλίσεις μεταξύ του 
σχεδίου και της πραγματικής απόδοσης πρέπει να αντιμετωπισθούν σαν προϊόν της 
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αβεβαιότητας της πρότυπης διαδικασίας οικοδόμησης και όχι σαν αδυναμία 
επίτευξης των σημαντικότερων στόχων του προγράμματος. Οι μεγαλύτερες διαφορές 
εντούτοις μπορεί να υποδηλώνουν ότι είναι απαραίτητη μια αναθεώρηση του 
προτύπου της μελλοντικής εργασίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι ρεαλιστικό. 
Ο κλασσικός κύκλος ελέγχου περιλαμβάνει τρία στάδια:  
1. Μέτρηση της κατάστασης του συστήματος.  
2. Σύγκριση αυτών των μετρήσεων με την επιθυμητή κατάσταση του συστήματος.  
3. Λήψη διορθωτικών μέτρων για να επιστρέψει το σύστημα στην επιθυμητή 

κατάσταση ή να ελαχιστοποιηθούν κάποιες απώλειες  
 
Σε ιδανικές περιπτώσεις, τα συστήματα θα πρέπει να είναι σταθερά, να 

ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές και να είναι σχετικά αναίσθητα σε μικρά 
ποσά αποκλίσεων ή ανακριβειών.  

Σε ένα πλαίσιο προγράμματος κατασκευής, τα βήματα στον κύκλο ελέγχου θα 
μπορούσαν να χωρισθούν ως εξής:  
1. Κατασκευή ενός σχεδίου.  
2. Εφαρμογή του σχεδίου.  
3. Έλεγχος της πραγματικής παραγωγής και καταγραφή στοιχείων.  
4. Εκθέστε τις πραγματικές και προγραμματισμένες παραμέτρους και τις αποκλίσεις 

τους.  
5. Λήψη μέτρων. 

 
Τα πρώτα τέσσερα στάδια αποτελούν το μέρος ελέγχου της διαδικασίας. Ο 

έλεγχος παρέχει τις ποσοτικές πληροφορίες στις οποίες η δράση ελέγχου μπορεί να 
βασιστεί. Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν είναι ποτέ εφικτή η τέλεια ακρίβεια και το 
πιθανό μέγεθος των λαθών πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν λαμβάνονται τα μέτρα 
ελέγχου. Η μεγάλη ακρίβεια μπορεί μόνο να επιτευχθεί με ιδιαίτερα χρονοβόρες 
διαδικασίες παροχής και μετάδοσης πληροφοριών που συνήθως είναι απαγορευτικές. 
Η δράση ελέγχου θα απαιτηθεί από τη διοίκηση και, ελλείψει των επίσημων 
πληροφοριών από τον έλεγχο, η διοίκηση θα λάβει μέτρα ελέγχου βασισμένα σε 
άτυπα συστήματα πληροφοριών, όπως είναι η διαίσθηση, η πεποίθηση και οι 
συμβουλές. Βέβαια, μερικοί διευθυντές έργου με τη χρήση τέτοιων άτυπων 
συστημάτων πληροφοριών επιτυγχάνουν ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα αλλά 
τέτοιου είδους επιτυχίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με κανένα τρόπο 
καθολικές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρείται ότι τα άτυπα συστήματα πρέπει 
να εγκαταλειφθούν υπέρ των επίσημων συστημάτων. Η δράση ελέγχου πρέπει να 
είναι ένα προϊόν των συνολικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διευθυντή. 

 

4.3 Αναγκαιότητα ελέγχου έργου 
 

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 
Αυτό μας αναγκάζει να αλλάξουμε τη διαδικασία της σύνταξης εκθέσεων προόδου. 
Ενώ παλαιότερα εκτιμούσαμε υποκειμενικά την πρόοδο των έργων, και αυτό ήταν 
αρκετό, τώρα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετούμε κάποια περισσότερο 
οργανωμένη προσέγγιση. Οι διευθυντές έργου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις 
καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν οι υπερβολικά αισιόδοξες εκθέσεις προόδου. 

Αν, για παράδειγμα, οι εκθέσεις προόδου που συντάσσονταν στα αρχικά στάδια 
του έργου είναι, κατ' εξακολούθηση, υπερβολικά αισιόδοξες, ο διευθυντής έργου 
απλώς ξεγελά τον εαυτό του, η πλάνη θα φανερωθεί στα τελικά στάδια, οπότε η 
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σύγκριση ανάμεσα στην αναφερόμενη και την πραγματοποιημένη πρόοδο θα είναι 
οφθαλμοφανής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αναφορές θα πρέπει 
να είναι ακριβείς εξαρχής, αφενός γιατί στα αρχικά στάδια του έργου ο διευθυντής 
έργου έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης, και αφετέρου γιατί το κόστος 
αλλαγών είναι μικρότερο.  
 

4.4 Αντικείμενο του ελέγχου  
 

Όπως έχουμε αναφέρει κα παραπάνω ο διευθυντής έργου είναι ο κύριος φορέας 
ευθύνης του έργου, και αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβαίνει 
στο έργο. Επομένως, ο έλεγχος που ασκεί θα αφορά όλες τις όψεις της διαχείρισης 
έργο οι οποίες είναι:  

Διαχείριση του αντικειμένου εργασιών : Το αντικείμενο εργασιών καθορίζει τι 
παράγει το έργο και ποια είναι τα παραδοτέα του. Κάποια παραδείγματα 
προτυποποιημένων εγγράφων ελέγχου είναι η Έκθεση ολοκλήρωσης, οι Εκθέσεις 
επιπτώσεων και οι Αιτήσεις αλλαγών.     

Τεχνική υποστήριξη : Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται κυρίως από το 
τμήμα μελετών και σχεδιασμού επιλύει καθημερινά προβλήματα που έχουν σχέση με 
τους κανόνες της σωστής κατασκευαστικής πρακτικής. Έγγραφα ελέγχου είναι οι 
Εκθέσεις Επιπτώσεων και τα σχέδια «as built» 

Διαχείριση χρόνου : Σχεδιάζει την αλληλουχία και το χρονισμό του αντικειμένου 
εργασιών. Ο έλεγχος γίνεται με την έκθεση προόδου, το διάγραμμα Gantt και το 
διάγραμμα της πιστοποιημένης αξίας.    

Διαχείριση προμηθειών : Προσδιορισμός απαραιτήτων υλικών. Έλεγχος εάν 
αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, στο πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό.  

Διαχείριση πόρων : Η διαχείριση πόρων συγκεράζει την εκτίμηση ανάλωσης 
πόρων με τη διαχείριση χρόνου, για να εξάγει προβλέψεις σχετικά με τους 
απαιτούμενους πόρους. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται συνήθως με τις απαιτήσεις σε 
εργατικό δυναμικό. 

Διαχείριση κόστους : Η διαχείριση κόστους κατανέμει τον προϋπολογισμό και 
τις χρηματικές ροές στις διάφορες εργασίες ή ομάδες εργασιών. Ο έλεγχος γίνεται 
μέσω των εκθέσεων δαπανών, την πιστοποιημένη αξία, τους αναθεωρημένους 
προϋπολογισμούς και τέλος με το ανειλημμένο κόστος και το κόστος μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου.       

Έλεγχος αλλαγών : Καθώς το έργο εξελίσσεται, το αντικείμενο εργασιών 
αναθεωρείται και ελέγχεται.  

Διαχείρισης ποιότητας : Σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα 
μπορέσει να διασφαλίσει ότι το παραγόμενο προϊόν θα πληροί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 

Διαχείριση επικοινωνίας : Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι να διαχέει τις 
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες στα άτομα που εμπλέκονται στο έργο.  

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων : Η λειτουργία αυτή θέτει το πλαίσιο 
λειτουργίας του ανθρώπινου παράγοντα.  

Διαχείριση περιβάλλοντος : Η λειτουργία αυτή εξετάζει όλα τα εξωτερικά 
ζητήματα  που μπορεί να επηρεάσουν το έργο.                 
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4.5 Επικοινωνία – σημασία της για επιτυχή έλεγχο    
 
Ο έλεγχος ενός έργου περιλαμβάνει την ανακάλυψη και επίλυση των προ-

βλημάτων ενώ είναι ακόμη μικρά, τη μέτρηση της προόδου και την εξασφάλιση της 
συνέχισης της συμφωνίας σχετικά με στόχους και προσδοκίες. Το κλειδί για την 
επιτυχία όλων αυτών είναι η επικοινωνία, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι 
άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή. Η καλή 
επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ο παράγοντας που 
επιτρέπει στο έργο να προχωρήσει ομαλά αντί να αλλάξει πορεία εκτός ελέγχου. 

Η επικοινωνία βρίσκεται σε υψηλή θέση ανάμεσα στους παράγοντες που 
συμβάλλουν στην επιτυχία ενός έργου. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που χρειάζεται είναι 
συνεχής, αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα σε  όλους όσοι εμπλέκονται στο 
έργο.   

Τα έργα αποτελούνται από ανθρώπους που υλοποιούν πράγματα. Για να γίνει το 
κατάλληλο πράγμα την κατάλληλη στιγμή χρειάζεται επικοινωνία ανάμεσα σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους. Ο διαχειριστής έργου αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του 
στην επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει τη χάραξη στόχων και την επίτευξη 
συμφωνιών, το συντονισμό ανθρώπων, τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων 
και τη διαχείριση προσδοκιών. Αυτό σημαίνει ότι από τη δήλωση εργασιών και τη 
διαχείριση κινδύνων έως τον λεπτομερή προγραμματισμό, κάθε τεχνική διαχείρισης 
έργου είναι μια μέθοδος επικοινωνίας. 

Παρακάτω αναφέρουμε μερικές ειδικά προσανατολισμένες στα έργα μεθόδους 
για να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
που τους δίνουν τη δυνατότητα να πάρουν τις επιβεβλημένες αποφάσεις και να τις 
υλοποιήσουν. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές είναι :  
•    Επικοινωνία μέσα στην ομάδα έργου 
•   Επικοινωνία με τη διεύθυνση και με πελάτες 
•    Διαχείριση αλλαγών 
•   Έκθεση αποπεράτωσης 

Η επικοινωνία είναι ζωτική δεξιότητα για τους διαχειριστές έργου. Οι δια-
χειριστές έργου πρέπει να είναι καλοί χειριστές του προφορικού και του γραπτού 
λόγου, να μπορούν να διευθύνουν συνεδριάσεις, να επιλύουν εποικοδομητικά 
διενέξεις. Πρέπει επίσης να ξέρουν να ακούνε, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν 
πραγματικά τι λέγεται.  

 

4.6 Μέθοδοι ελέγχου  
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο έλεγχος απόδοσης έργου περιλαμβάνει την 
παραγωγή των μετρήσεων καθώς το πρόγραμμα προχωρά και την σύγκριση αυτών με 
τις επιθυμητές ή αναμενόμενες τιμές. Οι μετρήσεις που γίνονται περιορίζονται σε 
αριθμό λόγω του κόστους της συλλογής δεδομένων και λόγω της πολιτικής της 
εκάστοτε επιχείρησης. Η απόδοση σε ένα έργο είναι σύνθετη και ένας περιορισμένος 
αριθμός μετρήσεων μπορεί να μας παρέχει κάτι λιγότερο από την πλήρη εικόνα της 
απόδοσης. Αυτή η μερική εικόνα μπορεί να είναι επαρκής για τους σκοπούς του 
ελέγχου της εργασίας, μπορεί και όχι.  

Ένα μεγάλο μέρος της διαθέσιμης εργασίας για τη μέτρηση απόδοσης έργου 
ενσωματώνεται στην εργασία για τον έλεγχο του έργου. Συνήθως, οι παράμετροι που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης είναι οικονομικοί. 
Υπολογίζονται, τουλάχιστον θεωρητικά, εύκολα και επίσης εύκολη είναι και η 
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ερμηνεία τους. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικοί στους ανθρώπους που κάνουν τη 
συλλογή και ανάλυση, δηλαδή συνήθως τους αναδόχους και τους πελάτες. Τρεις από 
τις ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένες τεχνικές ελέγχου είναι οι εξής :  
• Σημαντική παράμετρος  
• Λόγοι βασισμένοι σε εργασία 
• Πιστοποιημένη αξία  
 

4.6.1 Σημαντική παράμετρος  
 

Η μέθοδος παράμετρος κυρίας σημαντικότητας είναι μια τεχνική βασισμένη 
στην ιδέα της επιλογής ενός ή περισσότερων από τους σημαντικότερους τύπους 
εργασιών ως μέτρο εκτέλεσης ολόκληρου του προγράμματος. Παραδείγματος χάριν, 
σε ένα έργο όπου η σκυροδέτηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συνόλου του 
έργου, η ποσότητα σκυροδέματος που καταναλώνεται σε οποιοδήποτε χρόνο του 
έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο απόδοσης της εργασίας. Το πραγματικό 
κόστος ανά κύρια παράμετρο καθώς επίσης και το συνολικό κόστος του έργου 
συγκρίνονται συνήθως με το προγραμματισμένο κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής 
περιόδου. Αυτή η τεχνική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ένα έργο που 
αποτελείται από πολλά τμήματα με τα διαφορετικά είδη εργασίας σε κάθε ένα από 
αυτά. Σε αυτήν την κατάσταση είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική 
παράμετρος ως μέτρο απόδοσης για το κάθε τμήμα. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα με αυτήν την τεχνική ως αποτελεσματικό εργαλείο για 
τον έλεγχο δαπανών είναι ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν συχνά πολλούς 
σημαντικούς τύπους εργασιών και η υιοθέτηση της ενιαίας παραμέτρου που 
επιλέγεται για την αξιολόγηση της απόδοσης προγράμματος μπορεί να έχει 
διακυμάνσεις με το χρόνο. Σε μία προσπάθεια να υπερνικηθεί αυτό, 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές παράμετροι στα διαφορετικά στάδια του έργου. 
Προσπαθώντας να βρεθεί κάποιος τρόπος στην επίλυση του προβλήματος, η λύση 
αυτή εισάγει κάποιες δυσκολίες στην περίοδο μεταστροφής μεταξύ μιας παραμέτρου 
και της επόμενης. Επίσης αν και είναι δυνατό μέσω αυτής της τεχνικής να 
παρουσιαστούν οι αποκλίσεις της απόδοσης έργο από το σχέδιο, δεν παρουσιάζει τις 
αιτίες των αποκλίσεων αυτών. 

 

4.6.2 Λόγοι βασισμένοι σε εργασία 
 

Αυτό είναι μια τεχνική οικονομικού ελέγχου που υιοθετεί τις αναλογίες μεταξύ 
των εσόδων και των δαπανών των δραστηριοτήτων προγράμματος ως μέτρα 
απόδοσης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει την εκτέλεση 
ολόκληρου του προγράμματος καθώς επίσης και των δραστηριοτήτων ξεχωριστά. Οι 
τρεις αναλογίες που η μέθοδος στηρίζεται για τον υπολογισμό των αποδόσεων είναι: 
Προγραμματισμένη απόδοση = Προγραμματισμένα Έσοδα / Προγραμματισμένα 
έξοδα 
 
Πραγματική απόδοση = Πραγματικά Έσοδα / Πραγματικά έξοδα 
Απόδοση = Πραγματική απόδοση / Προγραμματισμένη απόδοση 
 

Αυτές οι αναλογίες μπορούν να υπολογιστούν οποιαδήποτε στιγμή και για 
οποιαδήποτε διάρκεια κατά την οποία ένα σχέδιο είναι διαθέσιμο. Η 
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προγραμματισμένη καθώς και η πραγματική εργασία πρέπει να αξιολογηθούν 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες τιμές για τα έσοδα και τις δαπάνες. Εάν αυτές οι τιμές 
προέρχονται από την αρχική εκτίμηση, τα μέτρα απόδοσης που υπολογίζονται 
ανωτέρω δίνουν μια αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με την εκτίμηση και η 
απόδοση δίνει ένα μέτρο της απόδοσης προγράμματος σε σχέση με το σχέδιο. Όλες οι 
τιμές πρέπει, θεωρητικά, να είναι ίσες με την μονάδα αν και δεδομένου ότι ο 
προγραμματισμός θα πρέπει να είναι ελαφρώς αισιόδοξος, είναι ίσως ενδεδειγμένο να 
αποτελεί στόχος η τιμή 1.05 για την προγραμματισμένη απόδοση και την 
αποδοτικότητα.  

Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται από αυτήν την τεχνική είναι απλά να 
υπολογιστούν καθώς και απλά να ερμηνευθούν. Απαιτούν σχετικά λίγα στοιχεία και 
μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά επιπέδων σε ένα πρόγραμμα. Μπορούν 
παραδείγματος χάριν να προετοιμαστούν για ένα ολόκληρο πρόγραμμα ή για ένα 
τμήμα αυτού και μπορούν να είναι χρήσιμα στη μέτρηση των συνεισφορών των 
μεμονωμένων υπεργολάβων σε ένα έργο. 

Με βάση τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σε 
αυτήν την μέθοδο είναι άριστα εργαλεία επικοινωνίας και ιδιαίτερα χρήσιμα για τις 
βραχυπρόθεσμες εφαρμογές. Οι προβλέψεις που γίνονται είναι βασισμένες απλώς στο 
σχέδιο και δεν είναι στατιστικά αξιόπιστες. 

 

4.6.3 Αποκλίσεις της Πιστοποιημένης αξίας  
 
Η προσέγγιση που βασίζεται στην έννοια της πιστοποιημένης αξίας αποτελεί 

εξέλιξη της μεθόδου PERT/COST και των κριτηρίων Cost Schedule Control System 
(CSCS) που εισήγαγε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ γύρω στο 1967 για να 
συγκεράσει πλήρως κόστος και χρόνο.  

Οι αποκλίσεις είναι συνήθως διαφορές δύο τιμών. Στη παρακολούθηση και 
έλεγχο έργου είναι συνήθως διαφορές μεταξύ δύο δαπανών, των προγραμματισμένων 
και των πραγματικών, αν και τα έσοδα ή οποιεσδήποτε άλλες τιμές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν.  

Η χρήση των αποκλίσεων με σκοπό την μέτρηση της απόδοσης ενός 
προγράμματος είναι ίσως μια από τις παλαιότερες και τις συνηθέστερα 
χρησιμοποιημένες τεχνικές. Με την εξέταση της τρέχουσας και τελικής κατάστασης 
του πραγματικού και του σχεδίου, είναι δυνατό να χτιστεί μια αρκετά λεπτομερής 
εικόνα του έργου. Πράγματι, επειδή είναι δυνατό να παραχθούν αυτοί οι αριθμοί για 
ολόκληρο το έργο ή για οποιοδήποτε τμήμα αυτού, χρησιμοποιούνται συνήθως για να 
αξιολογήσουν το σύνολο ενός έργου ή τμήματα αυτού όπως για παραδείγματος την 
απόδοση κάποιων υπεργολάβων.  

Οι υπολογισμοί που στηρίζονται στην πιστοποιημένη αξία μπορούν να δοθούν 
είτε με μορφή πίνακα είτε με τη μορφή του γραφήματος πιστοποιημένης αξίας 
(Εικόνα 4.1). Το πλεονέκτημα του γραφήματος είναι ότι είναι περισσότερο 
κατανοητό αλλά ο πίνακας παρέχει στον διευθυντή έργου περισσότερες λεπτομέρειες 
που τον βοηθούν να αναλύσει τις αποκλίσεις που έχουν σημειωθεί.     
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Εικόνα 4.1 : Καμπύλη πιστοποιημένης αξίας 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται 

στην τεχνική της πιστοποιημένης αξίας η οποία είναι αρκετά περίπλοκη σε σχέση με 
τις υπόλοιπες τεχνικές προγραμματισμού και ελέγχου και η οποία χρησιμοποιείται 
και στην παραπάνω εικόνα.  

 
 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατά την ολοκλήρωση (BAC, Budget at Com-

pletion): Ο όρος αυτός αναφέρεται στην αρχική εκτίμηση του κόστους, δηλαδή στον 
προϋπολογισμό του έργου ή στην προσφορά, και υποδεικνύει το ποσό των χρημάτων 
που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου — στο παράδειγμα μας ισούται με 
2.000 δολάρια (βλ. Εικόνα 4.1). Χάριν της απλότητας, θα αναφερόμαστε στο εξής 
στο μέγεθος αυτό ως προϋπολογισμός. Στο επίπεδο της διαχείρισης έργου, η BAC δεν 
περιλαμβάνει κέρδος. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό θα φανεί όταν 
συγκρίνουμε το πραγματικό κόστος με το προγραμματισμένο κόστος. Ο όρος BAC 
αποτελεί γενικό όρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε υιοθετούμε εργατοώρες είτε 
οποιαδήποτε άλλη παράμετρο για να μετρήσουμε το κόστος. 

Προϋπολογισθέν κόστος των προγραμματισμένων εργασιών (BCWS, Bud-
geted Cost for Work Scheduled): To μέγεθος αυτό προκύπτει από το συνδυασμό 
κόστους και χρόνου και, τις περισσότερες φορές, προκύπτει από το συνδυασμό 
εργατοωρών και χρόνου. Η διαγραμματική του παράσταση είναι μια χαρακτηριστική 
σιγμοειδής καμπύλη η οποία αποτελεί μέρος του βασικού πλάνου. 

Προϋπολογισμένο κόστος των εκτελεσμένων εργασιών (BCWP, Budgeted 
Cost for Work Perfomed) : Επίσης αποκαλείται και πιστοποιημένη αξία και 
αποτελεί μέτρο των επιτευγμάτων του έργου, δηλαδή της αξίας των εργασιών που 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή του ελέγχου.   

Πραγματοποιηθέν κόστος των εκτελεσμένων εργασιών (ACWP, Actual Cost 
for Work Performed): Αναφέρεται στο ποσό που έχει δαπανηθεί για τις εργασίες 
που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή του ελέγχου και υποδηλώνει το 
πραγματικό κόστος που έχει καταβληθεί για να εκτελεστούν οι εργασίες που έχουν 
καταγραφεί στην έκθεση προόδου. 

Εκτίμηση κατά την ολοκλήρωση (EAC, Estimate at Completion) : Το 
στοιχείο αυτό αποτελεί έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό μιας δραστηριότητας, 
μιας ομάδας εργασιών ή ολόκληρου του έργου, ο οποίος βασίζεται στις τρέχουσες 
πληροφορίες σχετικά με την παραγωγικότητα. Για να υπολογίσουμε την EAC 
προεκτείνουμε τα δεδομένα που προκύπτουν από την τρέχουσα απόδοση του έργου 
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κατά την χρονική στιγμή ελέγχου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η εκτίμηση 
μέχρι την ολοκλήρωση δίνει στον διευθυντή έργου τη δυνατότητα να συγκρίνει τα 
διαθέσιμα κονδύλια σε σχέση με το κόστος μέχρι την ολοκλήρωση. Αν διαπιστωθεί 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις και 
οι μέθοδοι κατασκευής και να αναζητηθεί διορθωτική λύση.   

Στο πλαίσιο της ανάλυσης πιστοποιημένης αξίας υπάρχουν κάποια ειδοποιά 
σημεία που μπορούν να τραβήξουν την προσοχή του διευθυντή έργου όπως είναι τα 
εξής:  
• Απόκλιση προγράμματος (SV): Ο υπολογισμός της απόκλισης ως προς το 

πρόγραμμα μας δίνει ένα μέτρο της διαφοράς ανάμεσα στην προγραμματιζόμενη 
πρόοδο (BCWS) και την πιστοποιημένη πρόοδο (BCWP). Στο παραπάνω 
παράδειγμα έχουμε :  

SV = BCWP – BCWS = 800-1000 = -200 δολάρια  
SV(%) = -200/1000 = -20% 

Εάν η απόκλιση είναι αρνητική το έργο δεν έχει πετύχει την προγραμματισμένη 
πρόοδο ενώ εάν η απόκλιση είναι θετική τότε το έργο έχει ξεπεράσει την 
προγραμματισμένη πρόοδο.  
• Απόκλιση κόστους (CV, Cost Variance) : Αποτελεί μέτρο της διαφοράς 

ανάμεσα στην πιστοποιημένη αξία (BCWP) και το πραγματοποιηθέν κόστος των 
εργασιών που έχουν εκτελεστεί (ACWP). Για το παράδειγμα μας :   

CV = BCWP – ACWP = 800 – 1200 = -400 
CV(%) = -400/800 = -50% 
• Δείκτης απόδοσης κόστους (CPI, Cost Performance Index):  Ορίζεται από τον 

παρακάτω λόγο : CPI = BCWP/ACWP = 800/1200 = 0,66 
Ο CPI αποτελεί μέτρο ανάμεσα στην πιστοποιημένη εργασία και το πραγματικό 

κόστος. Αν CPI <1 το έργο δαπανά περισσότερα χρήματα από τα προϋπολογισμένα 
και άρα αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα θα είναι τελικά ζημιογόνο.   
• Δείκτης απόδοσης προγράμματος (SPI, Schedule Performance Index) : 

Ορίζεται από τον λόγο SPI = BCWP/BCWS = 800/1000 = 0,8 
Ο SPI αποτελεί μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στην πιστοποιημένη εργασία και την 

προγραμματισμένη εργασία. Αν SPI < 1, το έργο έχει καθυστερήσει σε σχέση με το 
πρόγραμμα και εάν δεν ληφθούν μέτρα το έργο δεν θα ολοκληρωθεί εντός των 
καθορισμένων χρονικών πλαισίων.  
   

4.7 Σημείο Παρέμβασης Προϊσταμένου ή ανώτατων στελεχών στον έλεγχο του 
έργου  

 
Παραπάνω περιγράψαμε κάποιες μεθόδους για τον έλεγχο και παρακολούθηση 

ενός έργου. Βάσει αυτών των μεθόδων και των αποτελεσμάτων που αυτοί έχουν 
γίνονται και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις από την ομάδα έργου ή τον 
διευθυντή του έργου. Αν και η ομάδα έργου έχει την εξουσία να επιλύει ορισμένα 
προβλήματα, άλλα προβλήματα πρέπει να παραπεμφθούν σε ανώτερα στελέχη,  είτε 
μπορεί να χρειάζονται την άμεση προσοχή της ανώτερης διοίκησης. Ο καθοριστικός 
παράγοντας για το ποιος αντιμετωπίζει το πρόβλημα ή εγκρίνει μια λύση, είναι. Ο 
αντίκτυπος του προβλήματος στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα. Τα σημεία 
παρέμβασης ή κατώφλια ελέγχου είναι προκαθορισμένες τιμές απόκλισης που 
επισημαίνουν τη σοβαρότητα ενός προβλήματος και συνήθως ορίζονται στη φάση 
του προγραμματισμού.  
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Εικόνα : Κατώφλια παρέμβασης 

 
Τα κατώφλια παρέμβασης χρησιμεύουν σε μερικές σημαντικές λειτουργίες: 
•   Τα κατώφλια διαχείρισης αλλαγών διαφοροποιούν το είδος αλλαγών που μπορεί 
να εγκρίνει μόνη της η ομάδα έργου από τις αλλαγές που απαιτούν έγκριση από 
ανώτερα  στελέχη. 
•   Τα κατώφλια επίλυσης προβλημάτων εξασφαλίζουν ότι κάθε πρόβλημα θα έχει 
την προσοχή στο επίπεδο που του αξίζει. Όταν συναντάτε ένα πρόβλημα που απειλεί 
τους στόχους κόστους και χρονοδιαγράμματος του έργου, πρέπει να εντοπιστεί και να 
παραπεμφθεί αμέσως στο κατάλληλο επίπεδο, με παράκαμψη της συνήθους 
διαδικασίας εξέτασης της προόδου του έργου. Η μεταβίβαση του προβλήματος από 
το ένα ιεραρχικό επίπεδο στο αμέσως ανώτερο χρησιμοποιώντας τη συνήθη 
διαδικασία εξέτασης προόδου θα καθυστερούσε πολύ την επίλυση. Το κατώφλι 
δείχνει ποιος ακριβώς πρέπει να παρέμβει στην επίλυση του προβλήματος. 

•   Τα κατώφλια συνολικής προόδου του έργου ειδοποιούν τα ανώτατα δι-
ευθυντικά στελέχη ότι είναι καιρός να παρέμβουν ενεργητικά στο έργο. Το έργο 
μπορεί να μένει πίσω από το χρονοδιάγραμμα λίγο κάθε φορά και η τάση αυτή να 
έχει γίνει φανερή σε αρκετές συνεδριάσεις εξέτασης της προόδου, σε κάποιο όμως 
σημείο αυτής της πτωτικής πορείας θα γίνει υπέρβαση του κατωφλίου παρέμβασης. 
Αυτό είναι το σήμα ότι τα διευθυντικά στελέχη πρέπει είτε να παρέμβουν για να 
λύσουν τα προβλήματα είτε να δεχτούν να ορίσουν νέους στόχους κόστους και 
χρονοδιαγράμματος. 

 

4.8 Παράγοντες επιρροής του τελικού κόστους του έργου  
 
Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουμε τους ανεξέλεγκτους παράγοντες που 

υπάρχουν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ενός έργου έχοντας επιπτώσεις 
στο συνολικό κόστος που αναλαμβάνεται στο τέλος ενός προγράμματος και 
αυξάνοντας το χάσμα μεταξύ του πραγματικού κόστους και του εκτιμώμενου 
κόστους αυτού. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να μαζευτούν σε δύο σημαντικές 
ομάδες: (1) Παράγοντες σε σχέση με την κατασκευή και (2) Οικονομικοί και 
πολιτικό-περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 47



 

4.8.1 Παράγοντες σε σχέση με την κατασκευή 
 

Οι παράγοντες σε σχέση με την κατασκευή περιλαμβάνουν τις άγνωστες 
γεωλογικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες, και τους κινδύνους που πηγάζουν από 
τον πελάτη και τον υπεργολάβο. Αυτοί επηρεάζουν το έργο αυξάνοντας το συνολικό 
κόστος του με την αλλαγή των ποσοστών και των ποσοτήτων παραγωγής που 
αφορούσαν συγκεκριμένα στοιχεία δαπανών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Είναι μερικές φορές δύσκολο να προβλεφθούν όλες οι γεωλογικές συνθήκες που 
είναι σχετικές με ένα έργο πριν να αρχίσει η κατασκευή. Αυτοί οι άγνωστοι 
γεωλογικοί όροι περιλαμβάνουν το άγνωστο υπέδαφος, τις παρεμποδίσεις, και τους 
μολυσματικούς παράγοντες. Όταν οι ανάδοχοι συναντούν αυτούς τους άγνωστους και 
απρόβλεπτους όρους, πρέπει γενικά να σταματήσουν την εργασία και να ζητήσουν 
πρόσθετες άδειες και εγκρίσεις σχεδίου. Επίσης, οι άγνωστοι γεωλογικοί όροι 
απαιτούν πρόσθετες δραστηριότητες όπως την αφαίρεση των παρεμποδίσεων ή την 
αφαίρεση και τη μεταφορά των μολυσματικών παραγόντων. Αυτοί οδηγούν σε μια 
καθυστέρηση και μια αύξηση του πραγματικού κόστους ενός έργου. 

Έχει γίνει ευρέως αποδεκτό και έχει αναφερθεί ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της κατασκευής. Μερικές από τις αλλαγές στις 
καιρικές συνθήκες είναι αναμενόμενες, όπως για παράδειγμα είναι οι τέσσερις 
εποχές. Αυτοί είναι σχετικά εύκολο να εξεταστούν και να προβλεφθούν σε έναν 
προϋπολογισμό δαπανών. Επειδή τα κανονικά καιρικά σχέδια είναι προβλέψιμα, δεν 
δημιουργούν έναν ανεξέλεγκτο κίνδυνο για τους αναδόχους. Εκτός από αυτά τα 
κανονικά καιρικά φαινόμενα, μπορούν επίσης να υπάρξουν απροσδόκητες και 
απότομες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Αυτές οι απροσδόκητες αλλαγές στον 
καιρό μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και να αυξήσουν το κόστος κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.  

Έχει διαπιστωθεί ότι μια από τις σημαντικότερες αιτίες των επιχειρηματικών 
αποτυχιών συσχετίζεται με τον πελάτη. Οι παράγοντες κινδύνου που παράγονται από 
τον πελάτη μπορούν να εμφανισθούν σαν οικονομική αδυναμία του πελάτη να 
καλύψει το κόστος εργασίας, τις μεταβαλλόμενος ανάγκες, και τις εξεζητημένες 
κατασκευές. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να ασκήσουν πίεση στις ταμειακές ροές του 
αναδόχου και μπορούν να αυξήσουν το πραγματικό κόστος κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής.  

Στην εποχή μας, πολλές δραστηριότητες έργου εκτελούνται με υπεργολαβία. 
Παρόλο που η υπεργολαβία έχει πολλά πλεονεκτήματα, φέρνει επίσης πρόσθετους 
κινδύνους για έναν γενικό ανάδοχο. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι αβεβαιότητες σχετικές με 
τα τεχνικά προσόντα του υπεργολάβου, την δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας μέσα 
στα χρονικά πλαίσια, την αξιοπιστία, και την οικονομική σταθερότητα. Αυτοί οι 
κίνδυνοι μπορούν να οδηγήσουν σε χρονική απώλεια και αύξηση στο κόστος κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας υπεργολάβος δεν εκτελέσει 
την εργασία όπως ο πελάτης απαιτεί, ο γενικός ανάδοχος θα πρέπει να επιβαρυνθεί το 
κόστος εύρεσης ενός νέου υπεργολάβου ή να εκτελέσει μόνος του την εργασία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.  
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4.8.2 Οικονομικοί και πολιτικό-περιβαλλοντικοί παράγοντες 
 
Οι οικονομικοί παράγοντες έχουν επιπτώσεις στο μοναδιαίο κόστος μονάδας 

κατασκευής και προκαλούν μια αύξηση στο συνολικό κόστος ενός έργου. 
Παραδείγματος χάριν, μια αναπροσαρμογή τιμών στο σκυρόδεμα θα οδηγήσει 
προφανώς σε μια αύξηση στο συνολικό συγκεκριμένο κόστος ενός προγράμματος. Οι 
διακυμάνσεις τιμών είναι το αποτέλεσμα των ιδιαίτερα σύνθετων αποτελεσμάτων των 
διάφορων στοιχείων όπως η αξία των χρημάτων, της προσφοράς και της ζήτησης, της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, κ.λπ. Η επίδραση των οικονομικών παραγόντων 
στις δαπάνες του αναδόχου ποικίλλει με τη χώρα στην οποία η κατασκευή 
πραγματοποιείται και με τη διάρκεια προγράμματος. Στις χώρες όπου υπάρχει 
οικονομική αστάθεια (που φανερώνεται συχνά από τα ποσοστά υψηλού 
πληθωρισμού), η επίδραση αυτού του παράγοντα δεν πρέπει να αγνοηθεί. Σε εκείνες 
τις χώρες, μερικές προτάσεις συμβάσεων γράφονται για να προστατεύσουν τον 
κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού, έτσι ώστε ο πελάτης και ο ανάδοχος να μοιράζονται 
τον κίνδυνο αναπροσαρμογής τιμών. Εάν αυτοί οι τύποι προτάσεων συμβάσεων δεν 
υπάρχουν, ο ανάδοχος φέρει όλο τον κίνδυνο πληθωρισμού.  

 

4.9 Μέτρα αποτελεσματικότητας του ελέγχου 
 

 Στην πράξη, ένα σύστημα ελέγχου αποτελείται από την παραγωγή μέτρων 
απόδοσης, την κρίση αυτών ενάντια στα πρότυπα, και λήψη οποιωνδήποτε 
απαραίτητων μέτρων. Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου είναι η συνισταμένη της 
αποτελεσματικότητας του κάθε ενός από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Η αποδοτικότητα του συστήματος ελέγχου συσχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο 
και τη σαφήνεια των πληροφοριών που παρέχονται από το σύστημα ελέγχου. 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μέσα με τα οποία ένα σύστημα ελέγχου δαπανών 
μπορεί να δείξει την αποδοτικότητα ή την ανεπάρκεια. Για να είναι αποτελεσματικό, 
ένα σύστημα ελέγχου δαπανών πρέπει να επιστήσει την προσοχή της διαχείρισης του 
προγράμματος στις προβληματικές περιοχές. Η λεπτομέρεια και η αξιοπιστία στις 
οποίες οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να διεξάγει αυτές τις ενέργειες μπορούν να 
θεωρηθούν ως μέτρο της αποτελεσματικότητάς του. Παραδείγματος χάριν, ένα 
σύστημα που μπορεί μόνο να δείξει το κέρδος ή την απώλεια ενός έργου μπορεί να 
θεωρηθεί λιγότερο αποτελεσματικό από ένα που μπορεί να δώσει έμφαση στο 
γεγονός ότι ένα συνεργείο εργάζεται με μειωμένη απόδοση σε μια συγκεκριμένη 
εργασία που . 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την εμβάθυνση σε 
λεπτομέρειες που απαιτείται στις εκθέσεις, οι οποίες θα ποικίλουν σύμφωνα με το 
επίπεδο διαχείρισης για το οποίο οι εκθέσεις κατασκευάζονται. Συνήθως το 
υψηλότερο διοικητικό επίπεδο θα ενδιαφερθεί για τη γενική εικόνα της εκτέλεσης του 
έργου ενώ το επίπεδο διαχείρισης του έργο θα απαιτήσει πιο λεπτομερείς εκθέσεις, 
αλλά όχι τόση λεπτομέρεια που χρειάζεται ο μηχανικός διαχείρισης του έργου.  

Ένας άλλος τομέας της ένδειξης αποδοτικότητας οποιουδήποτε συστήματος 
ελέγχου δαπανών είναι η παροχή πληροφοριών στους εκτιμητές. Αυτό πρέπει να 
περιλάβει το κόστος των εργασιών με τις πλήρεις περιγραφές των όρων και των 
σχετικών εργασιών. Οι όροι εργασίας στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών 
έργων τείνουν να ποικίλουν αρκετά μεταξύ των συμβάσεων και ως εκ τούτου υπάρχει 
μια ανάγκη για τη σοφή χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών.  
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Το σύστημα ελέγχου δαπανών πρέπει επίσης να παρέχει τα στοιχεία για την 
αξιολόγηση των παραλλαγών που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, προκειμένου να συμβάλλουν στον υπολογισμό, από την πλευρά του 
αναδόχου, των νέων τιμών εργασίας σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Τέλος, η 
δράση ελέγχου θα βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα 
ελέγχου και επομένως οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σαφείς και ευδιάκριτες σε 
όλα τα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης φανερώνοντας οποιασδήποτε απόκλιση από 
την προγραμματισμένη απόδοση. 
 

4.10 Λογισμικό Οικονομικής παρακολούθησης    
 

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει πληθώρα πακέτων λογισμικού που υποστηρίζουν 
την οικονομική παρακολούθηση για ιδιωτικά αλλά και για δημόσια έργα. Τα 
λογισμικά αυτά προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να γεφυρώσουν το τεχνικό με το 
οικονομικό τμήμα της επιχείρησης.  

Για το τεχνικό τμήμα της εταιρείας η δομή του λογισμικού βασίζεται στα 
Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Έργων που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαια. 
Τα λογισμικά παρέχουν τις εξής διευκολύνσεις σχετικά με την οικονομική 
παρακολούθηση κατασκευαστικού έργου από την πλευρά του τεχνικού τμήματος:  
• Διαχείριση φακέλου.  
• Σύνταξη λογαριασμών και πιστοποιήσεων (Λογαριασμοί, Αναθεωρήσεις, 

Ανακεφαλαιωτικοί και Συγκριτικοί πίνακες, συνοπτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, 
πρωτόκολλα παραλαβής, τελική επιμέτρηση) , 

• Έλεγχος ομαλότητας με δυνατότητα βελτιστοποίησης των προσφορών 
• Χρονική παρακολούθηση και προγραμματισμός.  
• Κατανομή πόρων. 

 
 

Εικόνα : Παράδειγμα εκτύπωσης τεχνικού τμήματος λογισμικού ελέγχου 
κατασκευαστικού έργου  

 
Για το οικονομικό τμήμα της εταιρείας τα προγράμματα παρέχουν όλα τα 

βοηθήματα λογιστικής και οικονομικής παρακολούθησης όπως είναι :  
• Διαχειριστής προμηθειών και συνεργείων.  
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• Παρακολούθηση εσόδων – εξόδων. 
• Μισθοδοσία. 
• Διαχείριση τιμολογίων και παραστατικών.  
• Δείκτες παρακολούθησης – Στατιστικά στοιχεία ( Δυνατότητα ορισμού 

οποιουδήποτε οικονομικού ή στατιστικού δείκτη παρακολούθησης  - έμμεση 
δυνατότητα προβλέψεων  για τα κόστη σε επόμενες κατασκευές) 

• Εκτίμηση πραγματικού κέρδους. (Δυνατότητα σύνδεσης της κατασκευής με τα 
επιτόκια της αγοράς για την εκτίμηση του πραγματικού κέρδους της κατασκευής - 
Υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας με βάση το επιτόκιο που δίνει ο 
Κατασκευαστής) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα : Εικόνα λογισμικού οικονομικού ελέγχου κατασκευαστικού έργου  
 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα πακέτα λογισμικού είναι η 
συνεργασία του λογισμικού του τεχνικού τμήματος με το λογισμικό του οικονομικού 
τμήματος  έτσι ώστε να έχουν σύγκριση των συνολικών δαπανών και εσόδων του 
έργου και να κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις για τον έλεγχο και τη οικονομική 
παρακολούθηση αυτού καθώς και για την καλύτερη αντιμετώπιση ενός επόμενου με 
παρόμοια χαρακτηριστικά έργου.    

 

4.11 Οικονομική Παρακολούθηση Ελληνικών δημοσίων έργων 
 
Η οικονομική ανάλυση ενός έργου περιλαμβάνει τον καθορισμό, υπολογισμό και 

τη σύγκριση των στοιχείων κόστους και οφέλους. Η εν λόγω σύγκριση καθορίζει και 
τη συνολική αποδοτικότητα ενός έργου. Η οικονομική παρακολούθηση θα μπορούσε 
να χωριστεί σε δυο περιπτώσεις ανάλογα με την οπτική γωνία που μας ενδιαφέρει :  
• Από την πλευρά του δημοσίου όπου κόστος και όφελος είναι τα συνολικά κόστη 

και οφέλη της κοινωνίας από το συγκεκριμένο έργο έτσι ώστε να υπολογιστεί η 
αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν. Η 
αποδοτικότητα αυτή ονομάζεται κοινωνικοοικονομική και δεν εξετάζετε στην 
παρούσα εργασία. 
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• Από την πλευρά του αναδόχου – κατασκευαστή του έργου που τον ενδιαφέρει η 
συνολική αποδοτικότητα των κεφαλαίων ή των οικονομικών πόρων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση του έργου.  

 
Η παρούσα εργασία έχει να κάνει με την οικονομική παρακολούθηση των έργων 

από την πλευρά του αναδόχου κατασκευαστή. Είναι απογοητευτικό αλλά είναι επίσης 
γεγονός ότι λίγες κατασκευαστικές εταιρείες μέχρι πρότινος είχαν τμήμα οικονομικής 
παρακολούθησης. Την εργασία αυτή την εκτελούσαν κατά εκτίμηση και βάσει 
εμπειριών οι ιδιοκτήτες της εταιρείας. Αν κρίνουμε από την σωρεία πτωχεύσεων και 
την σωρεία εταιρειών που έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα οι εκτιμήσεις των 
ιδιοκτητών της εταιρείας είναι μάλλον αποτυχημένες  

Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ποτέ τη σημασία της οικονομικής 
παρακολούθησης ενός κατασκευαστικού έργου. Πρώτα από όλα η οικονομική 
παρακολούθηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Συμβάλλει στην πρόληψη της πιθανότητας οικονομικής υπέρβασης του έργου που 
έχει σαν αποτέλεσμα τον ανεπιτυχή τερματισμό του έργου. Δεύτερον, εντοπίζει τα 
προβληματικά τμήματα - συνεργεία της εταιρείας και προτείνει τρόπους 
αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Ακόμα, μέσω του ελέγχου που διεξάγετε 
δραστηριοποιούνται όλα τα τμήματα της εταιρείας έτσι ώστε να προσφέρουν το 
μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τέλος, δημιουργεί βάσεις δεδομένων αλλά και 
εμπειρίες που χρησιμοποιούνται για την επιτυχή προκοστολόγηση και εκτέλεση 
επόμενων έργων.  

Τα τελευταία χρόνια, κάποιες εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον 
τομέα έχοντας κατανοήσει τη σημασία του. Σίγουρα, η οικονομική παρακολούθηση 
παρουσιάζει δυσκολίες αντίστοιχες με αυτών της προκοστολόγησης καθώς εμπεριέχει 
πολλές εκτιμήσεις και άρα θα πρέπει να διενεργείτε από κατάλληλα ειδικευμένο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν προμηθευτεί κάποιο 
λογισμικό που συμβάλλει και διευκολύνει σημαντικά την παρακολούθηση του έργου. 
Βέβαια, το λογισμικό έχει την δυνατότητα την αποθήκευσης τεραστίων ποσοτήτων 
δεδομένων και στοιχείων αλλά δεν έχει την δυνατότητα εκτιμήσεων που πρέπει να  
διενεργούνται από το ειδικευμένο προσωπικό.  

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων χρησιμοποιεί την μέθοδο της πιστοποιημένης 
αξίας και βασίζεται στα Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Έργων. Επίσης, αποθηκεύει 
όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται σε ένα έργο χωρίζοντας τα σε κέντρα 
κόστους (π.χ. τιμολόγια προμήθειας υλικών, πληρωμές εργαζομένων, δελτία παροχής 
υπηρεσιών από υπεργολάβους). Η επιλογή των κέντρων κόστους είναι πολύ 
σημαντική για τον έλεγχο. Εάν τα κέντρα κόστους είναι σωστά επιλεγμένα και 
διαχωρισμένα για το κάθε έργο τότε έχει τη δυνατότητα ο υπεύθυνος για την 
οικονομική να συμπεράνει σημαντικά γεγονότα σε σχέση με το έργο μόνο με την 
βοήθεια του λογισμικού. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ή στο τέλος του 
κατασκευάζονται οι καμπύλες πιστοποιημένης αξίας και υπολογίζονται βάσει των 
στοιχείων της βάσης δεδομένων το όφελος ή η ζημία του κάθε έργου ή ακόμα και 
όλων των έργων μαζί.   

Μπορεί τα τελευταία έτη να έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά σίγουρα ακόμα 
δεν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη εμπειρία για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση 
ούτε από την πλευρά του κατασκευαστή – εργολάβου ούτε από την πλευρά των 
λογισμικών υποστήριξης.                 
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4.12 Συστηματοποίηση Διαδικασιών Οικονομικής Παρακολούθησης Ελληνικών 
δημοσίων έργων 

 
Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια συστηματοποίησης των διαδικασιών 

οικονομικής παρακολούθησης ενός δημοσίου έργου από την πλευρά του αναδόχου. 
Τα βήματα που ακολουθούνται φαίνονται στο παρακάτω σχήμα :  
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Οικονομική Παρακολούθηση  

 
 

Ορισμός Αρμοδιοτήτων  
 
 

 
                                  Μηχανικός Πεδίου                          Μηχανικός Διοικητικής Υποστ. 
 
 
 
                                                              Σχέδιο Επικοινωνίας- 
Στοιχεία Λογιστηρίου                       Μετάδοσης Πληροφοριών 
`                
                                                                           
 
                                                         Επεξεργασία Πληροφοριών 
  
 
        Κόστος                                         Cost Benefit Analysis – 
                                                      Διάγραμμα Πιστοποιημένης Αξίας 
   
 
 
                        
                  ` Επαλήθευση - Σύγκριση κόστους  
 
 
 
                       Οικονομικό Αποτέλεσμα                          Ενημέρωση και παρέμβαση 
                                                                                            ανώτερων στελεχών  
 
 
                                Έλεγχος έργου  
 
 
                              Παρέμβαση –  
                     Λήψη διορθωτικών μέτρων                  Συνέχιση του έργου ως έχει  
 
 
 
               Χρησιμοποίηση δεδομένων και εμπειρίας σε μελλοντικό έργο 
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Το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη οικονομική παρακολούθηση 
κατασκευαστικού έργου είναι ο ορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων 
ατόμων. Σε συνηθισμένα έργα τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ο μηχανικός πεδίου 
(εργοδηγός) και ο μηχανικός διοικητικής υποστήριξης (γραφείου) όμως δεν 
αποκλείεται σε πιο σύνθετα έργα να εμπλέκονται περισσότερα άτομα. Σε μια τόσο 
απλή ομάδα έργου είναι και εξίσου απλός ο ορισμός αρμοδιοτήτων.  

Καίριο ζήτημα για την ολοκληρωμένη οικονομική παρακολούθηση είναι η 
συστηματοποίηση σχεδίου επικοινωνίας και σχεδίου μετάδοσης της πληροφορίας. Θα 
πρέπει να διαμορφωθούνε ειδικές φόρμες για το έργο στις οποίες θα καταγράφει ο 
μηχανικός πεδίου όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να μεταφερθούνε από το 
πεδίο στο γραφείο. Αυτές οι φόρμες θα πρέπει να δίνουν πλήρη εικόνα της πορείας 
κατασκευής του έργου σε έναν που της παρακολουθεί από το γραφείο. Επίσης, καίρια 
είναι και η συχνή επίσκεψη (μια φορά στις δύο ή το πολύ τρεις μέρες) του μηχανικού 
γραφείου στο έργο και η επί τόπου συζήτηση με τον μηχανικό πεδίου για την επίλυση 
προβλημάτων σε σχέση με το έργο, με την μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την 
οικονομική παρακολούθηση αλλά και για την επαλήθευση των στοιχείων που 
μεταφέρονται στο γραφείο. 

Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία των πληροφοριών στο γραφείο. Ο 
κοστολόγος μηχανικός θα πρέπει να έχει ορίσει τα κέντρα κόστους και θα πρέπει να 
έχει στην διάθεση του τις τιμές κόστους των χρησιμοποιημένων πόρων. Σε ένα απλό 
έργο για παράδειγμα θα πρέπει να έχει σαν δεδομένα από το εργοτάξιο τα 
μεροκάματα του ανθρώπινου δυναμικού, τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων και 
τέλος τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών. Για όλα τα παραπάνω πρέπει να 
έχει υπολογίσει ή ορίσει τιμές κόστους ανά μονάδα μέτρησης έτσι ώστε να είναι 
εφικτός ο υπολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. Για αυτό το στάδιο αλλά 
και τα δυο επόμενα στάδια υπάρχουν κατάλληλα λογισμικά που συμβάλλουν στην 
συλλογή, στην ομαδοποίηση και στην επεξεργασία των δεδομένων.  

Σε συνέχεια και πάλι με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού ο κοστολόγος 
μηχανικός έχει σαν στόχο την απεικόνιση της πορείας και του οικονομικού 
αποτελέσματος του έργου κατασκευάζοντας χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των 
εργασιών, διενεργώντας Cost-Benefit Analysis και κατασκευάζοντας διαγράμματα 
Πιστοποιημένης αξίας όπως περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Παράλληλα με όλα αυτά το λογιστήριο μέσω των τιμολογίων του έργου, των 
πληρωμών που σχετίζονται με αυτό και φυσικά με ειδικό λογισμικό διαχείρισης 
αυτών των δεδομένων έχει την δυνατότητα να υπολογίσει το κοστολόγιο του έργου 
από μια άλλη οπτική γωνία. Τα δυο αυτά κοστολόγια θα πρέπει να συγκριθούν και σε 
περίπτωση που αυτά έχουνε σημαντικές διαφορές (μεγαλύτερες από 3% για 
παράδειγμα) θα πρέπει να αναζητηθούνε οι λόγοι αυτής της διαφοροποίησης και να 
υιοθετηθεί η οπτική γωνία με την μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Με όλα αυτά τα στοιχεία είναι εφικτός ο υπολογισμός του οικονομικού 
αποτελέσματος του έργου ανά προκαθορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 
ανά εβδομάδα ή ανά μήνα). Επίσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ελεγχθεί εάν 
τηρείται το χρονοδιάγραμμα του έργου και εάν δεν τηρείται να αναζητηθούν οι αιτίες. 
Ακόμα, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το προϋπολογίζομενο κέρδος κατά την φάση της 
προκοστολόγησης τηρείται ή έχει αποκλίσεις και εάν έχει αποκλίσεις για ποιο λόγο. 
Φυσικά, σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να ενημερώνονται και τα ανώτερα στελέχη της 
εταιρείας και εάν κρίνεται απαραίτητο να παρεμβαίνουν στις διάφορες διοικητικές 
αποφάσεις σε σχέση με το έργο.  

Αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του έργου. Εάν το έργο 
επιτυγχάνει τους αρχικούς οικονομικούς του στόχους ή έστω έχει μικρές αποκλίσεις 
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από αυτούς τότε το έργο μπορεί να συνεχιστεί ως έχει ή να εφαρμοσθούν 
περιορισμένες μεταβολές. Εάν στο έργο παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από 
τους αρχικούς οικονομικούς στόχους τότε η παρέμβαση της ανώτερης διοίκησης της 
εταιρείας κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να αναζητηθούνε οι αιτίες αυτών των 
αποκλίσεων και να εφαρμοσθούνε οι απαραίτητες διορθωτικές δράσεις. Μετά την 
εφαρμογή των διορθωτικών δράσεων επαναλαμβάνεται η διαδικασία ώστε να 
ελεγχθεί εάν αυτές συνέβαλλαν στην μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη των 
αποκλίσεων από τους αρχικούς οικονομικούς στόχους του έργου.  

Τέλος, ένα άλλο σημαντικά αποτέλεσμα των προαναφερόμενων διαδικασιών είναι 
ότι όλο το σύστημα της οικονομικής παρακολούθησης καθώς και τα δεδομένα που 
αυτό έχει και την εμπειρία που προσδίδει στα άτομα που ασχολούνται με αυτό 
χρησιμοποιούνται για την προκοστολόγηση και τη διαχείριση ενός μελλοντικού 
παρόμοιου έργου.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μελέτη εφαρμογής σε Ελληνικό 
Δημόσιο Έργο 
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5.1 Εισαγωγή  
 

Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει μια εφαρμογή μερικών από των μεθόδων που 
παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 3 και 4 της παρούσας εργασίας σε ένα Ελληνικό 
Δημόσιο Έργο. Συγκεκριμένα θα εφαρμοσθούν οι μέθοδοι που πραγματικά 
χρησιμοποιούνται από τις κατασκευαστικές εταιρείες στην φάση της 
προκοστολόγησης και στην φάση της οικονομικής παρακολούθησης.    

Καταρχάς ας εξετάσουμε τη φύση του έργου. Το έργο προβλέπει την 
αντικατάσταση του εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ενός Δημοτικού Διαμερίσματος 
εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. Το υπάρχον δίκτυο κατασκευάστηκε προ 
τριαντακονταπενταετίας από χαλυβδοσωλήνες και σωλήνες αμιάντου και η σημερινή 
τους κατάσταση επιβάλλει την πλήρη αντικατάσταση τους λόγω της παλαιότητας και 
των φθορών που έχουν υποστεί. Επίσης επιβάλλεται η αλλαγή θέσεως των σωλήνων 
ύδρευσης από το κέντρο των δρόμων κάτω από τα πεζοδρόμια. 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει τις εξής εργασίες : 
1. Εκσκαφές τάφρων 
2. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αγωγών PVC Φ63, 90, 140 – 10 

ατμοσφαιρών συνολικού μήκους 19.800 μέτρων και εξοπλισμός αυτών με όλες 
τις απαραίτητες συσκευές καλής λειτουργίας και διανομής του πόσιμου νερού. 

3. Επανεπίχωση των τάφρων 
4. Αποκατάσταση των τομών 
5. Αποκατάσταση των πεζοδρομίων και πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες.  

 

5.2 Στοιχεία Προϋπολογισμού   
 
Κατά την δημοσιοποίηση των τευχών διακήρυξης του έργου τα σημαντικότερα 

και ίσως λεπτομερέστερα, κατά αυτή την φάση, δεδομένα μπορούμε να τα 
αντλήσουμε μόνο από τον προϋπολογισμό του έργου. Από τον προϋπολογισμό οι 
κατασκευαστές εξάγουν το συμπέρασμα και σε αυτόν στηρίζεται η αρχική 
κοστολόγηση. Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός του υπό συζήτηση έργου. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 473.729,11€ από τα οποία 
293.361,60€ για εργασίες, 52.805,09€ για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, 
51.925,00€ για απρόβλεπτα και 75.637,42€ για ΦΠΑ.  

 Ο προϋπολογισμός αποτελείται από πέντε ομάδες εργασιών τα οποία είναι: 
προεργασίες, σκυροδέματα – οπλισμοί, αποκαταστάσεις, σωληνώσεις και συσκευές 
δικτύων σωληνώσεων ενώ αποτελείται από συνολικά τριάντα τρία άρθρα εργασιών.  
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Εικόνες 5.1 – 5.2 Προϋπολογισμός Έργου  
 

5.3 Προκοστολόγηση έργου    
 
Ανάδοχος κατασκευής του κάθε δημόσιου έργου ορίζεται ο κατασκευαστής που 

υποβάλλει την μεγαλύτερη έκπτωση επί των τιμών του έργου. Η έκπτωση 
υποβάλλεται είτε κατά ομάδες εργασιών (η κάθε ομάδα εργασιών μπορεί να έχει 
διαφορετική προσφερόμενη έκπτωση) οπότε και υπολογίζεται η μέση τεκμαρτή 
έκπτωση είτε για το σύνολο του έργου. Για να υπολογιστεί η έκπτωση που μπορεί να 
προσφέρει ο εργολάβος κρίνεται αναγκαία η προκοστολόγηση του έργου.  

Στο παρών έργο αποφασίστηκε να μην γίνει μελέτη εφαρμογής καθώς κρίθηκε μη 
αναγκαία εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για μια 
ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής και του γεγονότος ότι η χρηματοδότηση του δεν 
είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε και δεν απαγορεύεται η τροποποίηση του 
προϋπολογισμού εάν κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του. Οπότε σαν βάση για 
την προκοστολόγηση θα χρησιμοποιηθούν οι ποσότητες του υπάρχοντος 
προϋπολογισμού αφού βέβαια γίνουν κάποιοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η ορθότητα 
του.  

Η μέθοδος προκοστολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέθοδος των 
Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων και θα γίνει μια προσπάθεια επαλήθευσης με την 
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μέθοδο της χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων συνολικών πόρων. Η μέθοδος της 
προσφοράς υπεργολάβου είναι απλή και δεν παρουσιάζει κανένα επιστημονικό 
ενδιαφέρον. Το πρώτο στάδιο της μεθόδου των Αναλυτικών Τιμολογίων Έργων είναι 
η ανάλυση του προϋπολογισμού.   

    

5.3.1  Ανάλυση Προϋπολογισμού  
 

Η σωστή ανάλυση του προϋπολογισμού συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία του 
ABC Analysis και στην επιτυχημένη προκοστολόγηση. Βέβαια, πρώτα πρέπει να 
γίνει, όσο είναι αυτό εφικτό χωρίς μελέτη εφαρμογής, έλεγχος των ποσοτήτων του 
προϋπολογισμού. Η εργασία αυτή διενεργείται μόνο από έμπειρο με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο μηχανικό. Ένα παράδειγμα του απλούστερου ελέγχου είναι το εξής :  

Όπως παρατηρούμε από τον προϋπολογισμό η μελέτη περιλαμβάνει 19.800m 
σωλήνα (12.000m σωλήνα Φ63, 6.500m σωλήνα Φ90 και 1.300m σωλήνα Φ140). 
Μια τάφρος για εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης είναι διαστάσεων 0,60 πλάτος Χ 1,20 
βάθος και άρα οι εκσκαφές θα πρέπει να είναι ίσες με 19.800 Χ 0,50 Χ 1,10 =  
10.890,00μ3. Η παροχές που θέλουν επίσης εκσκαφή είναι 600τεμ Χ 3m/τεμ Χ 0,50 
πλάτος Χ 0,50 βάθος = 450μ3 και άρα για να πραγματοποιηθούνε οι εργασίες αυτές 
απαιτούνται περίπου 11.340,00 μ3 εκσκαφή. Η μελέτη προβλέπει 11.700 μ3 οπότε και 
η προσέγγιση κρίνεται καλή. Με αυτή την μέθοδο μπορούμε να εκτελέσουμε πολλές 
παρόμοιες δοκιμές για να ελέγξουμε την μελέτη και να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχει 
γίνει κάποιος λάθος υπολογισμός ή κάποια περικοπή ποσοτήτων για να επαρκέσουν 
οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι.  

Το επόμενο στάδιο είναι η στατιστική ανάλυση του προϋπολογισμού. Αυτή 
μπορεί να γίνει με την βοήθεια απλών προγραμμάτων και ουσιαστικά να συμβάλλουν 
στην ABC Analysis. Ένα παράδειγμα πίνακα στατιστικής ανάλυσης παρατίθεται 
παρακάτω.      

 

  Δαπάνη Ποσοστό Κύρια 
έργασία 

Δαπάνη Κύριας 
εργασίας 

Ομάδα Α : 
Προεργασίες 77120,00 26,29% Εγκιβωτισμός 

με άμμο 21000,00 

Ομάδα Β : 
Σκυροδέματα 
οπλισμοί 

24857,00 8,47% Σκυρόδεμα 
C16/20 9900,00 

Ομάδα Γ : 
Αποκαταστάσεις 36033,60 12,28% Αποκατάσταση 

πεζοδρομίου 11250,00 

Ομάδα Δ : 
Σωληνώσεις  90100,00 30,71% 

Πλαστικοί 
σωλήνες PVC 

Φ63 
42000,00 

Ομάδα Ε : 
Συσκευές 
δικτύων 

65251,00 22,24% Καλύμματα 
φρεατίων 27000,00 

Σύνολο 293361,60 100,00%   111150,00 
Πίνακας 5.1. Στατιστική ανάλυση Προϋπολογισμού  
 
Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι δαπάνες ανά ομάδα εργασιών και το 

ποσοστό της δαπάνης αυτής σε σχέση με το σύνολο της μελέτης. Παραδείγματος 
χάριν η ομάδα Δ (σωληνώσεις) αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη (90.100,00€) με 
ποσοστό 30,71% επί του συνόλου του προϋπολογισμού και άρα σίγουρα θα πρέπει να 
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δοθεί ειδικό βάρος στην προκοστολόγηση. Η ομάδα Ε ουσιαστικά αποτελείται από 
υλικά οπότε και η προκοστολόγησης της είναι σχετικά εύκολη. Επίσης παρατηρούμε 
ότι η ομάδα Δ έχει την μεγαλύτερη δαπάνη για μια και μόνη εργασία (42.000,00€). 
Δεύτερη σε δαπάνη ομάδα εργασιών είναι η ομάδα Α (προεργασίες) με δαπάνη 
77.120,00€ και η κύρια της εργασία είναι ο εγκιβωτισμός με άμμο. Βέβαια, 
παρατηρούμε ότι παρότι η ομάδα Α είναι η δεύτερη σε δαπάνη ομάδα εργασιών, 
δεύτερη κύρια εργασία είναι τα καλύμματα φρεατίων. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης 
χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις προκοστολόγησης σε επίπεδο ομάδων 
εργασιών. Επειδή όμως συνήθως κρίνεται ανεπαρκής η προκοστολόγηση γίνεται 
βάσει άρθρων.  

Παρακάτω φαίνεται ένας αντίστοιχος πίνακας που κατασκευάζεται για ανάλυση 
σε επίπεδο άρθρων. Τα άρθρα ταξινομούνται βάσει της χρηματικής δαπάνης τους. 
Στον πίνακα παρατίθενται 12 άρθρα συνολικής δαπάνης 225.775,00€ ήτοι το 77% 
του συνολικού χρηματικού ποσού του έργου. Δηλαδή 12 από τα 33 άρθρα αποτελούν 
πάνω από το τα ¾ του συνολικού προϋπολογισμού. Όπως είναι φανερό η μέθοδος 
αυτή αποτελεί μια ABC Analysis που έχει σαν στόχο να εντοπίσει τα μεγαλύτερα 
κέντρα κόστους του έργου ώστε να τους δοθεί και η πρέπουσα σημασία στο στάδιο 
της προκοστολόγησης. Τα υπόλοιπα 21 άρθρα είτε θα εξεταστούν με πολύ μικρότερη 
βαρύτητα ανάλυσης είτε δεν θα εξεταστούν καθόλου. Παρατηρούμε ότι τα 12 άρθρα 
που θα αναλύσουμε προέρχονται από όλες τις ομάδες πράγμα που είναι απαραίτητο 
έτσι ώστε να γίνει εξέταση, έστω δειγματοληπτικά, όλων των ομάδων. 
Παραδείγματος χάριν στα κύρια κέντρα κόστους υπάρχει μόνο ένα άρθρο που ανήκει 
στην ομάδα Γ. Με την ανάλυση αυτού μπορεί να προκύψει ότι στην συγκεκριμένη 
ομάδα οι εκπτώσεις που θα μπορούσαν να προσφερθούν είναι κατά πολύ μικρότερες 
ή μεγαλύτερες από τις άλλες ομάδες, πράγμα που πιθανόν να επηρεάσει την τελική 
μας προσφορά. Ακόμα σε περιπτώσεις που η προσφορά κατατίθεται κατά ομάδες και 
όχι βάσει μέσης τιμής ο κοστολόγος θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση για το ποσοστό 
έκπτωσης όλων των ομάδων, ακόμα και αυτών δεν έχουν σημαντικά κέντρα κόστους.           

 
  Εργασία Δαπάνη Ομάδα 

1 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ63 

42000,00 Δ 

2 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ63 

33150,00 Δ 

3 Καλύμματα 
φρεατίων 27000,00 Ε 

4 Εγκιβωτισμός 
με άμμο 21000,00 Α 

5 
Επίχωση με 
θραυστό 

αμμοχάλικο 
15000,00 Α 

6 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ140 

14950,00 Δ 

7 ΟΚΩ 14700,00 Α 

8 Ιδιωτικές 
παροχές 13200,00 Ε 

9 Δικλείδες DN 80 13125,00 Ε 

10 Ανακατασκευή 
πεζοδρομίων 11250,00 Γ 
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11 Πλακοστρώσεις 
πεζοδρομίων 10500,00 Γ 

12 Σκυρόδεμα 
C16/20 9900,00 B 

 Σύνολο 225775,00 76,96%
 

Πίνακας 5.2. Στατιστική ανάλυση προϋπολογισμού σε επίπεδο άρθρων 
 

5.3.2 Έρευνα αγοράς 
 

Τώρα που γνωρίζουμε σε ποια άρθρα θα πρέπει να γίνει η επικέντρωση της 
προκοστολόγησης πρέπει να προχωρήσουμε σε έρευνα αγοράς ώστε να εκτιμηθεί η 
τιμή κόστους του κάθε άρθρου. Στην περιγραφή του άρθρου που υπάρχει στο 
τιμολόγιο μελέτης που περιλαμβάνετε στην διακήρυξη βρίσκεται η ανάλυση του κάθε 
άρθρου, δηλαδή τα υλικά και εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. Αυτά είναι χρήσιμα 
κυρίως στην περίπτωση που δεν υπάρχει παλαιότερη εμπειρία σε παρόμοιο έργο. 
Στην εταιρεία του υποψήφιου αναδόχου υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία κόστος 
εργασίας ανθρώπινου δυναμικού ανά άρθρο και απλά χρειάζεται μια ενημέρωση της 
τρέχουσας τιμής των υλικών.    

Όπως παρατηρούμε τα περισσότερα άρθρα αφορούν ως επί το πλείστων υλικά 
(σωλήνες, καλύμματα φρεατίων, άμμος, θραυστό αμμοχάλικο, σκυρόδεμα) και 
λιγότερο εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Μετά την έρευνα αγοράς και 
συμπεριλαμβανομένου των εκτιμήσεων κόστους εργασίας που απορρέουν από 
εμπειρίες προηγούμενων έργων κατασκευάζεται ο επόμενος πίνακας.   

  

  Εργασία Μοναδιαίο 
κόστος Ποσότητα Δαπάνη 

κόστους(€) 

1 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ63 

1,50€/μ 12000 18000,00 

2 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ90 

2,70€/μ 6500 17550,00 

3 Καλύμματα 
φρεατίων 1,27€/χλγρ 15000 19050,00 

4 Εγκιβωτισμός 
με άμμο 2,50€/μ3 3500 8750,00 

5 
Επίχωση με 
θραυστό 

αμμοχάλικο 
5,00€/μ3 2000 10000,00 

6 
Πλαστικοί 

σωλήνες PVC 
Φ140 

6,00€/μ 1300 7800,00 

7 ΟΚΩ 2,00€/μ 3500 7000,00 

8 Ιδιωτικές 
παροχές 9,50€/τεμ 600 5700,00 

9 Δικλείδες DN 80 47,50€/τεμ 125 5937,50 

10 Ανακατασκευή 
πεζοδρομίων 16,00€/μ2 500 8000,00 

11 Πλακοστρώσεις 
πεζοδρομίων 7,50€/μ2 1000 7500,00 
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12 Σκυρόδεμα 
C16/20 56,00€/μ3 150 8400,00 

   Σύνολο 123687,50 
Πίνακας 5.3. Προϋπολογισμός κόστους 

 

5.3.3 Ποσοστό κέρδους 
 
Το ποσοστό κέρδους είναι το ποσοστό που προσθέτει ο εργολάβος στον 

προϋπολογισμό κόστους ώστε να υπολογίσει την τελική του προσφορά. Συνήθως 
αυτό κυμαίνεται μεταξύ 5 και 15% αλλά σε μερικές ακραίες περιπτώσεις αυτό μπορεί 
να είναι και αρνητικό. Αυτό όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο 
εξαρτάται από την φύση και θέση του έργου, τον ανταγωνισμό, τις οικονομίες 
κλίμακας, τον αριθμό δημοπρατούντων έργων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
την ανάγκη, από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου, απασχόλησης του 
προσωπικού του.  

Η περίοδος που δημοπρατούνταν το έργο ήταν μετεκλογική περίοδος και όλα τα 
έργα, για ευνόητους λόγους, είχαν δημοπρατηθεί προ εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι 
εκείνη την περίοδο ο αριθμός των έργων που δημοπρατούνταν ήταν σχετικά μικρός. 
Αυτό σημαίνει ότι και ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του έργου είναι αρκετά 
ισχυρός. Το έργο δεν έχει τέτοια έκταση και ούτε η εταιρία έχει προς κατασκευή έργα 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου έτσι ώστε να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξουν 
οικονομίες κλίμακας. Η φύση του έργου είναι γνωστή στην εταιρεία καθώς έχει 
μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα ύδρευσης ενώ η θέση του είναι στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή κοντά στην έδρα της εταιρίας. Η 
εταιρεία εκείνη την περίοδο είχε αρκετά έργα και άρα δεν είχε σημαντικό πρόβλημα 
απασχόλησης προσωπικού το οποίο θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να «χτυπήσει» 
απαραίτητα το έργο καταθέτοντας σημαντική έκπτωση.  

Το ποσοστό κέρδους που αποφασίστηκε να συνυπολογιστεί στο προϋπολογισμό 
κόστους της εταιρείας είναι 8%.  

 

5.3.4 Τελική οικονομική προσφορά κατασκευής  
 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό κόστους του Πίνακα 5.3 η συνολική δαπάνη 
κατασκευής των 12 κέντρων κόστους που μας επισήμανε η ABC Analysis ανέρχεται 
σε 123.687,50€. Αν προσθέσουμε και σε αυτή την τιμή το ποσοστό κέρδους 8% τότε 
η δαπάνη ανέρχεται σε 133.583,00€. Για τα αντίστοιχα άρθρα σύμφωνα με τον 
πίνακα προϋπολογισμού του έργου η δαπάνη είναι 225.775,00€ δηλαδή η έκπτωση 
που μπορεί να προσφέρει η εταιρείας είναι (225.775,00-133.583,00)/225.775,00 = 
40,8% δηλαδή με τη στρογγυλοποίηση 41%.   

 

5.4 Οικονομική παρακολούθηση Δημοσίου έργου  
 

Μετά από την επιτυχή προκοστολόγηση που περιγράφηκε σε προηγούμενες 
παραγράφους η εταιρεία χρήστηκε ανάδοχος του έργου έχοντας προσφέρει την 
μεγαλύτερη έκπτωση από τους υπόλοιπους υποψήφιους αναδόχους και έχει την 
υποχρέωση κατασκευής του υπό συζήτηση έργου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
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κατασκευής του έργου κρίνεται απαραίτητη η σωστή οργάνωση για τον έλεγχο, την 
διαχείριση και την οικονομική παρακολούθηση του έργου.  

 

5.4.1 Ορισμός αρμοδιοτήτων  
 

Το πρώτο στάδιο προεργασιών είναι ο ορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
στελεχών και των μηχανικών που θα απασχοληθούν στο υπόψη έργο. Η φύση του 
συγκεκριμένου έργου αποτελεί έργο ρουτίνας για την υπό συζήτηση εταιρεία οπότε 
και οι μηχανικοί που χρειάζεται να απασχοληθούν, από την πλευρά της 
κατασκευαστικής εταιρείας, στο έργο είναι δύο στον αριθμό, ο μηχανικός πεδίου ή 
εργοδηγός και ο μηχανικός διοικητικής υποστήριξης. Ανώτερο στέλεχος από την 
πλευρά του αναδόχου στον οποίο αναφέρονται οι μηχανικοί του έργου είναι ο ίδιος ο 
ανάδοχος - ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας.  

 

5.4.2 Σχέδιο Επικοινωνίας   
 
Η επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων για την εκπλήρωση ενός έργου αποτελεί 

ένα βασικό παράγοντα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου. Σίγουρα, η 
επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια ενός έργου , από τη 
σύλληψη μέχρι τον τερματισμό, στο στάδιο όμως της υλοποίησης είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη. Κύριος στόχος της διαχείρισης της επικοινωνίας είναι ο σωστός σχεδιασμός 
της μέσω του οποίου επιτυγχάνετε η σωστή διάχυση της πληροφορίας. Με τη βοήθεια 
της σωστής πληροφόρησης μπορούνε να κατασκευαστούνε αναφορές απόδοσης και 
εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης του έργου.  

Το υπό εξέταση έργο είναι ένα δημόσιο έργο, δηλαδή ο πελάτης είναι το δημόσιο. 
Οι εμπλεκόμενες πλευρές σε ένα δημόσιο έργο είναι πολλές σε αριθμό και για αυτό 
χρειάζεται οργάνωση της διάχυσης της πληροφορίας. Οι εμπλεκόμενες πλευρές που 
χρήζουν πληροφόρησης είναι οι εξής : 1) ο μηχανικός πεδίου, 2) ο μηχανικός 
διοικητικής υποστήριξης (γραφείου), 3) ο εργολάβος (ιδιοκτήτης της 
κατασκευαστικής εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευαστική του έργου), 4) ο 
επιβλέπων μηχανικός από την πλευρά του δημοσίου (μηχανικός Τ.Υ.Δ.Κ. ή Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, 5) ο Προϊστάμενος του επιβλέποντος μηχανικού 
της Τ.Υ.Δ.Κ. , 6) ο μηχανικός του Δήμου, 7) ο προϊστάμενος του μηχανικού του 
δήμου ( Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ή Δήμαρχος). 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι είναι ουσιαστικά οι άμεσα συνδεδεμένες, με την 
ολοκλήρωση του έργου, πλευρές καθώς υπάρχουν και μια πλειάδα άλλων ατόμων 
που εμπλέκονται με το έργο. Όπως είναι φανερό για να μπορέσουν να ενημερωθούν 
όλα τα παραπάνω άτομα θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα αρκετά πολύπλοκο δίκτυο 
επικοινωνίας.  

Καταρχάς, ας ασχοληθούμε με την πηγή της πρωτογενούς πληροφορίας, δηλαδή 
τον μηχανικό πεδίου. Σε αυτόν καταλήγουν όλες οι πληροφορίες από το πεδίο (τα 
διάφορα συνεργεία) και είναι σίγουρα ο πιο ενημερωμένος από όλους για οτιδήποτε 
συμβαίνει στο έργο. Ο μηχανικός πεδίου οφείλει να ενημερώνει για οτιδήποτε 
σημαντικό συμβαίνει επί τόπου όσες φορές την ημέρα χρειαστεί (τουλάχιστον μία) 
τον μηχανικό διοικητικής υποστήριξης για την πορεία του έργου αλλά και τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Αυτός σε συνεργασία με τον μηχανικό γραφείου 
λύνει τα καθημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται στο έργο. Σε αυτό βοηθάει 
πολλές φορές και ο μηχανικός του Δήμου που είναι το άτομο, από την πλευρά του 
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Δημοσίου και της Επίβλεψης, που έχει την καλύτερη πρωτογενή ενημέρωση. Εάν το 
πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι σύνθετο και δεν μπορεί να λυθεί από τους 
προαναφερομένους τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η βοήθεια από τον επιβλέποντα 
μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ. ο οποίος έχει και αυτός καθημερινή ενημέρωση για την 
πορεία του έργου. Η ενημέρωση που έχουν ο εργολάβος και ο Δήμαρχος είναι μια 
εβδομαδιαία αναφορά εκτός εάν προκύψει κάποιο τόσο σημαντικό πρόβλημα που 
κριθεί απαραίτητη η συμβολής τους στην επίλυση του. Ο προϊστάμενος του 
επιβλέποντος μηχανικού ενημερώνεται συνήθως μια φορά το δεκαπενθήμερο εκτός 
εάν ο επιβλέπων μηχανικός κρίνει απαραίτητη την συντομότερη επικοινωνία με 
αυτόν.   

Πολλές φορές η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων δεν μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω τηλεφώνου αλλά μόνο με συνάντηση των παραγόντων. Μια σωστή συχνότητα 
επίσκεψης του έργου είναι η μια φορά ανά δύο μέρες για τον μηχανικό του Δήμου και 
τον μηχανικό Διοικητικής υποστήριξης, μία φορά την εβδομάδα για τον επιβλέπων 
μηχανικό και τον εργολάβο και μια φορά τον μήνα για τον προϊστάμενο Τ.Υ.Δ.Κ. και 
τον Δήμαρχο.        

 
 
   
                                          Μηχανικός πεδίου 
                                          (πρωτογενής πληρ.) 
 
 
 
 

 
Μηχανικός διοικητ. Μηχανικός Δήμου          Επιβλέπων Μηχαν. 
υποστήριξης                                          ιασμός  

• Σύνταξη εκθέσεων προόδου και έκθεσης ολοκλήρωσης 
 

Σχεδιασμός της επικοινωνίας 
• Διάχυση της πληροφορίας 
• Αναφορά της απόδοσης 

• Σύνταξη εκθέσεων προόδου και έκθεσης ολοκλήρωσης 
 
Εργολάβος Δήμαρχος                        Προϊστάμενος  
  Τ.Υ.Δ.Κ. 
 
 
 
Σχέδιο 1 : Σχέδιο επικοινωνίας έργου  
 
 

5.4.3 Μετάδοση πληροφοριών  
 

Για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των μηχανικών που 
απασχολούνται στο έργο και την καλύτερα οργανωμένη μετάδοση των πληροφοριών 
έχει κατασκευαστεί μια φόρμα επικοινωνίας. Αποτελεί υποχρέωση του μηχανικού 
πεδίου η καθημερινή συμπλήρωση της φόρμας. Με την βοήθεια της φόρμας αυτής ο 
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μηχανικός γραφείου μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης του έργου για την 
συγκεκριμένη μέρα χωρίς να μεταβεί επί τόπου. Η φόρμα αυτή αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο διαχείρισης καθώς βάσει αυτής γίνεται :  
• ο έλεγχος του έργου,  
• υπολογίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα,  
• προτείνονται λύσεις για τα προβλήματα,  
• η μεταφορά των ωρών των εργατών καθώς και των μισθωμένων μηχανημάτων 

στο λογιστήριο για την πληρωμή τους,  
• η συμπλήρωση του ημερολογίου του έργου, 
• η παρακολούθηση των επιμετρήσεων βάσει των οποίων γίνεται η πληρωμή του 

εργολάβου, 
• ο έλεγχος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και η διαχείριση της 

αποθήκης.  
 

Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν έργο είναι το εξής :  
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Εικόνα 5.3. Ημερήσια φόρμα εργασιών έργου ύδρευσης 
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5.4.4 Επεξεργασία πληροφοριών   
 

Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται στο γραφείο από τον μηχανικό 
διοικητικής υποστήριξης είτε με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων οικονομικής 
παρακολούθησης που περιγραφήκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο είτε 
χρησιμοποιώντας απλά υπολογιστικά προγράμματα (π.χ. Ms Excel). Στην περίπτωση 
μας χρησιμοποιήθηκε το Ms Excel για την οικονομική παρακολούθηση του έργου 
από τον μηχανικό του γραφείου και ειδικό πρόγραμμα λογιστηρίου και αποθήκης για 
παρακολούθηση της μισθοδοσίας, αποθήκης, υλικών και γενικότερα όλων των 
εξόδων του έργου.  

Το πρώτο βήμα επεξεργασίας είναι η μεταφορά των δεδομένων από τις ειδικές 
φόρμες εργασίας σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες στον υπολογιστή. Τα δεδομένα 
εισάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ημερήσια έχοντας την δυνατότητα να 
δίνονται είτε μηνιαίες, είτε εβδομαδιαίες είτε ακόμα και ημερήσιες εκθέσεις για την 
πορεία του έργου.  

Έχοντας μεταφέρει τα δεδομένα στον υπολογιστή είναι δυνατό να υπολογισθούν 
μεγέθη και γραφήματα που χρειάζονται για τον έλεγχο του έργου αλλά και για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Για 
παράδειγμα παρακάτω παρατίθεται ένα γράφημα που απεικονίζει την εβδομαδιαία 
παραγωγή του εργοταξίου για τον μήνα Μάρτιο.   

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Γράφημα 5.1. Εβδομαδιαία παραγωγή εργοταξίου για τον Μάρτιο 

 
Από το παραπάνω γράφημα και με τη συμβολή ενός έμπειρου μηχανικού μπορούν 

να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το πιο απλό και κατανοητό από αυτά 
είναι η μέση παραγωγή, σε μέτρα μήκους, αγωγών ύδρευσης από ένα συνεργείο και 
στο συγκεκριμένο έργο. Τον μήνα Μάρτιο η μέση ημερήσια παραγωγή του 
εργοταξίου ήταν 6868μ/20ημέρες = 343,4 μ /ημέρα. Με αυτή την πληροφορία και 
έναν μέσο υπολογισμό του κόστους του συνεργείου μπορεί να υπολογιστεί το μέσο 
κόστος ανά μέτρο μήκους τοποθετημένου αγωγού ύδρευσης. 

 

5.4.5 Cost – Benefit Analysis – Διάγραμμα Πιστοποιημένης Αξίας   
 
Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε στον υπολογισμό του οικονομικού κόστους 

και κέρδους του υπό συζήτηση έργου. Το κέρδος του έργου είναι εύκολο να 
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υπολογιστεί καθώς είναι οι πληρωμές του αναδόχου από το δημόσιο, το ποσό των 
οποίων υπολογίζεται από τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις εργασιών του αναδόχου. 
Καίριο σημείο για την Cost – Benefit Analysis του έργου είναι ο υπολογισμός του 
κόστους των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Όπως είναι ομαδοποιημένα και στην φόρμα επικοινωνίας τα κόστη είναι 
χωρισμένα σε κόστος μηχανημάτων, κόστος ανθρώπινου δυναμικού και κόστος 
υλικών. Φυσικά, πρέπει στο κόστος του έργου να συνυπολογίσουμε και τα διοικητικά 
έξοδα, τα έξοδα γραφείου αλλά και τα γενικά έξοδα. Το κόστος μηχανημάτων 
υπολογίζεται συνήθως ανά ώρα για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά προσθέτοντας την 
μίσθωση ή την απόσβεση του μηχανήματος, τα καύσιμα, τον χειριστή, την 
συντήρηση, την ασφάλιση και τις μεταφορές αυτού. Το κόστος του ανθρωπίνου 
δυναμικού υπολογίζεται ανά ώρα εργασίας του κάθε υπαλλήλου βάσει των 
συμφωνιών που έχουν γίνει κατά την πρόσληψη. Φυσικά στο κόστος αυτό 
συμπεριλαμβάνουμε την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την 
προσαύξηση των μισθών λόγω υπερωριών. Το κόστος υλικών υπολογίζεται βάσει της 
αξίας των τιμολογίων που τα συνοδεύουν και η μονάδα μέτρησης αυτών ποικίλει 
(κυβικά μέτρα για σκυρόδεμα, χιλιόγραμμα για χυτοσιδηρά τεμάχια κλπ).  

Στο παράρτημα Α της παρούσας εργασίας φαίνεται ο υπολογισμός κόστους μιας 
συγκεκριμένης εργάσιμης εβδομάδας του μήνα Μαρτίου μέσω συμπλήρωσης φύλλου 
εργασίας του Ms Excel. Υπολογίζοντας τα συνολικά κόστη όλων των εβδομάδων του 
μήνα με τον ίδιο τρόπο έχουμε τα αποτελέσματα για το σύνολο του μήνα.  

 
          

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ "1-4" "5-10" "12-16" "19-25" "26-30"    

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 5 5 5 3    

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 882,00m 1686,00m 1850,00m 1704,00m 746,00m    

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 7.292,37 € 14.018,25 € 15.076,29 € 14.692,78 € 6.429,49 € 57.509,18 € 8,37 € / m 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.744,18 € 10.918,56 € 10.824,38 € 7.448,68 € 4.673,86 € 40.609,66 € 5,91 € / m 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ 548,19 € 3.099,69 € 4.251,91 € 7.244,10 € 1.755,63 € 16.899,52 € 6.868,00 m 

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ   -   ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ 6.868,00   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 57.509,18 €   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ  40.609,66 €   
         

 
Πίνακας 5.4. Cost – Benefit Analysis για το μήνα Μάρτιο 
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Γράφημα 5.2. Cost – Benefit Analysis για το μήνα Μάρτιο 

 
Οι αντίστοιχοι πίνακες για το σύνολο του έργου μέχρι και τον μήνα Απρίλιο που 

υπάρχουν επεξεργασμένα στοιχεία είναι οι εξής :   

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ εως 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ         

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 20 11         

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 2231,00m 6868,00m 4656,00m         

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 25.450,00 € 57.509,18 € 40.412,00 €       123.371,18 € 8,97 €//m 

ΚΟΣΤΟΣ 26.153,63 € 40.609,66 € 24.992,64 €       91.755,93 € 6,67 €/m 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ -703,63 € 16.899,52 € 15.419,36 €       31.615,25 € 13.755,00m 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 13.755,00 m  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 123.371,18 €  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 91.755,93 €  
Πίνακας 5.5. Cost – Benefit Analysis για το σύνολο του έργου 
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Γράφημα 5.3. Cost – Benefit Analysis για το σύνολο του έργου 
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Το διάγραμμα πιστοποιημένης αξίας για το υπό εξέταση έργο για τους μήνες 
λειτουργίας Φεβρουάριο με Απρίλιο είναι το εξής : 

 
Διάγραμμα Πιστοποιημένης Αξίας

-1.000,00 

19.000,00 

39.000,00 

59.000,00 

79.000,00 

99.000,00 

119.000,00 

139.000,00 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΥ
ΡΩ

Μήκος Σκάμματος (μ)
Πληρωμές
Κόστος
Κέρδος/Ζημιά

 
Γράφημα 5.4. Διάγραμμα Πιστοποιημένης Αξίας 

 
Στοιχεία υπάρχουν μέχρι τον Απρίλιο του 2007 καθώς η Δημοτική αρχή διέταξε 

την διακοπή της κατασκευής του έργου καθώς παρουσιάστηκαν ιδιοκτησιακά 
προβλήματα στις οδούς που διέρχονταν το υπόλοιπο των αγωγών τα οποία 
καταστήσαν αδύνατη την κατασκευή του υπολοίπου (περίπου 6050μ.) του δικτύου 
ύδρευσης.    

 

5.4.6 Συνολικό κόστος βάσει στοιχείων λογιστηρίου 
 

Σε αυτό το σημείο απαιτείται η επαλήθευση του συνολικού κόστους του έργου 
μέσω των καταγεγραμμένων από το λογιστήριο πληρωμών για το εν λόγω έργο. Για 
να είναι διαθέσιμες από το λογιστήριο οι πληρωμές που αφορούν κάποιο 
συγκεκριμένο έργο απαιτείται ειδικό λογισμικό λογιστηρίου το οποίο καταχωρεί τα 
τιμολόγια, τις μισθοδοσίες και γενικότερα όλα τα έξοδα κατά την κατασκευή ανά 
έργο και περίοδο. Επίσης, θα πρέπει να έχει γίνει ενημέρωση σε όλους τους 
εργαζομένους της εταιρείας ότι το κάθε τιμολόγιο πριν παραδοθεί στο λογιστήριο θα 
πρέπει να αναγράφει το έργο το οποίο αφορά και το σχετικό ατομό που το παρέλαβε 
να υπογράφει με το ονοματεπώνυμο του σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω 
εξηγήσεις.  

Στο υπό εξέταση έργο και σύμφωνα με τα στοιχεία του λογιστηρίου το κόστος 
του έργου ανά κατηγορία κόστους είναι :  
• Αγορές :         53.211,42€ 
• Μισθοδοσία : 26.656,00€ 
• Έξοδα :          15.691,04€ 

   Σύνολο :        95.558, 46€ 
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5.4.7 Επαλήθευση – Σύγκριση κόστους λογιστηρίου με κόστος υπολογισμένο από 
τον μηχανικό διοικητικής υποστήριξης 

 
Η απόκλιση του συνολικού κόστους του έργου μεταξύ των στοιχείων του 

λογιστηρίου (95.558,46€) και του υπολογισμού του κόστους εργασιών από τον 
μηχανικό διοικητικής υποστήριξης (91.755,93€) είναι της τάξεως του 4% η οποία και 
κρίνεται ικανοποιητική.  

Για να είμαστε από την πλευρά της ασφάλειας σαν συνολικό κόστος για τον 
υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος της κατασκευαστικής εταιρείας από το 
εν λόγω έργο θα υιοθετήσουμε την μεγαλύτερη τιμή από τις δύο, δηλαδή το συνολικό 
κόστος εξαγόμενο από τα δεδομένα του λογιστηρίου.(95.558,46€)      

 

5.4.8 Οικονομικό αποτέλεσμα – Έλεγχος έργου 
 

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε 
123.371,18€ ενώ το κόστος του έργου σε  95.558,46€ δηλαδή ποσοστό κερδών ίσο με 
(123.371,18-95.558,46)/95.558,46 = 0,291 = 29,1%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
στις πληρωμές του εργολάβου – κατασκευαστή πλέον του ποσοστού κερδών 8% που 
υπολογίστηκε νωρίτερα προστίθεται ένα επιπλέον ποσοστό ίσο με 18% για γενικά 
έξοδα και εργολαβικό όφελος ( Γ.Ε. & Ε.Ο.). 

Για να ελέγξουμε την προκοστολόγηση μας και εάν τα πραγματικά δεδομένα του 
έργου είναι σύμφωνα με αυτήν θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τις πληρωμές τα Γ.Ε. 
& Ο.Ε. Οι πληρωμές χωρίς Γ.Ε. & Ε.Ο. είναι ίσες με 123.371,18 / 1,18 = 104.551,85€ 
και άρα το ποσοστό κέρδους του έργου είναι ίσο με 9,4%.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το πραγματικό ποσοστό κέρδους είναι ίσο με 
29,1% και όχι το 9,4% αλλά είναι συνηθισμένη τακτική των κατασκευαστών να μην 
υπολογίζουν το Γ.Ε. & Ε.Ο. στην προσφορά τους για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, σε 
περιπτώσεις μεγάλων έργων ή σε περιπτώσεις που η εκάστοτε εταιρεία έχει ανάγκη 
να απασχολήσει το προσωπικό της το Γ.Ε. & Ε.Ο. συνυπολογίζεται στην προσφορά 
έτσι ώστε η εταιρεία να έχει περισσότερες πιθανότητες να υποβάλλει την μεγαλύτερη 
προσφορά και να χρηστεί ανάδοχος του έργου. 

Τελικώς, η εταιρεία από το υπό συζήτηση έργο έχει κέρδη ίσα με 27.812,72€ και 
γενικότερα το οικονομικό αποτέλεσμα της πορείας του έργου συμβαδίζει με την 
πρόβλεψη κατά την φάση της προκοστολόγησης. Η απόκλιση μεταξύ του 9,4% και 
του 8% είναι σχετικά μικρή και ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα εναπομείναντα 
κομμάτια του έργου έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο δεν κατασκευάστηκαν κιόλας) και στο γεγονός ότι δεν έχουν εκτελεστεί 
(σύμφωνα με τις επιμετρήσεις) τα μεγαλύτερα τμήματα των αποκαταστάσεων 
(Σκυροδέματα, πλακοστρώσεις κλπ) που εμφανίζουν μικρότερο ποσοστό κέρδους 
από τις υπόλοιπες εργασίες. Συνεπώς αυτή η διαφορά κατά την περαίωση του έργου 
αναμένεται να είναι ακόμα μικρότερη. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και από άποψη οικονομικού αποτελέσματος το 
έργο βαίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις χωρίς σημαντικές αποκλίσεις και άρα δεν 
χρήζει καμίας, σημαντικής τουλάχιστον, διορθωτικής κίνησης που να εφαρμοστεί 
από την πλευρά της διοίκησης. Η μόνη διορθωτική κίνηση που μπορεί να εξεταστεί 
είναι κάποιες μικρές αλλαγές που θα εφαρμοστούν από τον μηχανικό πεδίο και τον 
μηχανικό διοικητικής υποστήριξης που θα έχουν ως στόχο την αναζήτηση τρόπων 
βελτίωσης της απόδοσης του συνεργείου.  
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5.4.9 Χρησιμοποίηση δεδομένων και εμπειρίας σε μελλοντικό έργο 
 

Η εταιρεία, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό 
έργων ύδρευσης και άρα έχει συσσωρεύσει σημαντική εμπειρία. Το παρόν έργο 
κατασκευάστηκε σε συμφωνία με το σχέδιο της προκοστολόγησης και με το 
αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα κατά την φάση της κατασκευής και άρα η 
εταιρεία δεν έχει να αντλήσει σημαντική εμπειρία για χρησιμοποίηση σε μελλοντικό 
έργο. Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα για όλα τα 
έργα ύδρευσης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι για κωμοπόλεις 5000-
10000 κατοίκων όπου προφανώς οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από ένα 
έργο ύδρευσης στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα (περισσότερη 
αυτοκίνητα, δυσκολία εύρεσης σημείου απόρριψης μπαζών και πολύ μεγαλύτερη 
απόσταση αυτού από το έργο).    

 

5.5 Συμπεράσματα  
 

Δυστυχώς η παρούσα μελέτη εφαρμογής δεν είχε να επιδείξει σημαντικά 
αποτελέσματα όσο αφορά τον έλεγχο και τις διορθωτικές κινήσεις που υλοποιήθηκαν 
αλλά αυτό οφείλεται στην μεγάλη εμπειρία της εταιρείας στα συγκεκριμένα έργα και 
την χρησιμοποίηση δεδομένων οικονομικής παρακολούθησης από παλαιότερα έργα. 
Σε πολλές περιπτώσεις η οικονομική παρακολούθηση ήτανε σωτήρια γιατί μέσω του 
ελέγχου και των διορθωτικών κινήσεων έγινε εφικτή η άρτια εκτέλεση της 
κατασκευής του έργου σε συνδυασμό με το οικονομικό αποτέλεσμα που είχε 
προβλεφθεί από την φάση της προκοστολόγησης.     

Η προκοστολόγηση του παρόντος έργου κρίνεται απολύτως επιτυχής καθώς και 
συντέλεσε στην μεγαλύτερη προσφορά έκπτωσης αλλά και στην σωστή εκτίμηση του 
ποσοστού κερδών από το παρόν έργο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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6.1. Απολογισμός Διπλωματικής εργασίας – Συμπεράσματα  
 

Ο πρωταρχικός στόχος της εργασίας ήταν να αποκομίσουμε γνώσεις σχετικά με 
την ξένη αλλά και ελληνική εμπειρία σε οικονομικά θέματα που αφορούν κυρίως 
έργα κατασκευαστικά. Αυτές τις γνώσεις που αποκομίσαμε σχετικά με το κόστος και 
πιο συγκεκριμένα με την αρχική οικονομική αξιολόγηση (προ-κοστολόγηση) καθώς 
και αυτές σχετικά με την οικονομική παρακολούθηση και μετέπειτα αξιολόγηση 
προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε σε ένα πραγματικό ελληνικό δημόσιο 
κατασκευαστικό έργο. 

Επιπλέον, αναλύσαμε πολλά θέματα, μεθόδους και οπτικές γωνίες σχετικά με τα 
παραπάνω θέματα και αποδείξαμε την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων ενός Project 
Manager σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, ο 
κλάδος των κατασκευαστικών εταιρειών περνάει κρίση καθώς συχνό φαινόμενο είναι 
η χρεοκοπία σημαντικού αριθμού εταιρειών. Σίγουρα, αυτό αποτελεί σημείο των 
καιρών καθώς δημιουργήθηκαν πολλές εταιρείες λόγω παλαιότερων ανθηρών 
περιόδων ενώ ο αριθμός των έργων που δημοπρατούνται στην εποχή μας είναι 
σημαντικά μικρότερος εξαιτίας της ανεπάρκειας κεφαλαίων και της μείωσης των 
κοινοτικών επιχορηγήσεων για τα κατασκευαστικά δημόσια έργα. Η αύξηση του 
αριθμού των κατασκευαστικών εταιρειών καθώς και ο ανταγωνισμός που έχει αυτή 
σαν επακόλουθο έχουν εκτοξεύσει τις προσφερόμενες από τους εργολάβους 
εκπτώσεις και έχουν μειώσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους σε σημείο που η κακή 
διαχείριση ενός και μόνο έργου χωρίς να γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις 
μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την χρεοκοπία της κατασκευαστικής εταιρείας. 
Παλαιότερα, εταιρείες μπορούσαν να επιζήσουν και να εμφανίσουν κερδοφορία 
χωρίς την βοήθεια των μεθόδων Project Management και ειδικότερα των μεθόδων 
προκοστολόγησης και οικονομικής παρακολούθησης που ασχολήθηκε η παρούσα 
εργασία. Στην εποχή μας η χρησιμοποίηση αυτών των μεθόδων κρίνεται απαραίτητη 
από όλες τις εταιρείες του κλάδου καθώς ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και τα 
περιθώρια κέρδους έχουνε μειωθεί.               

Εκτός των παραπάνω, η εργασία είχε σαν αποτέλεσμα μια μορφή 
συστηματοποίησης των σταδίων της προκοστολόγησης, της οικονομικής 
παρακολούθησης και ελέγχου ενός κατασκευαστικού δημοσίου έργου. Η 
συστηματοποίηση αυτή προτείνει διαδοχικά βήματα που μπορεί να ακολουθήσει και 
να εφαρμόσει και ένας Project Manager που ενασχολείται για πρώτη φορά με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι και η εμπειρία με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο δεν είναι απαραίτητη και ούτε ότι ένας αρχάριος με ένα 
έμπειρο Project Manager μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα.   

Τέλος, σημαντική ήταν και η εφαρμογή της συστηματοποίησης που προτείναμε 
σε ένα Ελληνικό κατασκευαστικό έργο του τρέχοντος έτους. Όπως αναφέραμε και 
παραπάνω η εταιρεία είχε σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα οπότε και δεν 
παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των αναμενόμενων και των 
πραγματικών αποδόσεων και συνεπώς δεν χρειάστηκε να γίνει καμία διορθωτική 
παρέμβαση σαν αποτέλεσμα του ελέγχου.         
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