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I 

Δπραξηζηίεο  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη επηβιέπνληα ηεο 

εξγαζίαο θχξην Ησάλλε ψξξν, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

κειέηεο, ηηο δηδαθηηθέο ζπκβνπιέο θαη ηελ έκπξαθηε βνήζεηά ηνπ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σέινο επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηνπο γνλείο κνπ ηαχξν 

Βεξβαηληψηε θαη Διέλε Πεηξνπνχινπ θαζψο θαη ηελ αδεξθή κνπ Γήκεηξα 

γηα ηε ζπλερή βνήζεηα, ζπκπαξάζηαζε θαη αγάπε ηνπο. 

  



  

 
II 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο θνζηνιφγεζε θαη δίλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηερληθνχ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα εληνπίδεηαη θάζε πεγή θφζηνπο, 

άκεζε ή έκκεζε, πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη ην έξγν θαη αλαγλσξίδεηαη ε νπζηαζηηθή 

ζεκαζία ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαηαζθεπήο γηα ην θφζηνο ησλ έξγσλ. Έπεηηα, κέζα 

απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, παξνπζηάδεηαη ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

πξνθνζηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα θαη αληίζηνηρα ζπζηήκαηα αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. 

ηα ηειεπηαία θεθάιαηα δίλνληαη κέζνδνη θνζηνιφγεζεο κε παιηλδξφκεζε δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κε 

δηάζπαζε ηνπ έξγνπ ζε ζέζεηο θφζηνπο θαη κε ηε ρξήζε εληχπσλ γηα ηε ζπιινγή θαη 

θαηαρψξεζε θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Πξόινγνο  

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δηαθαλεί ζηε ρψξα καο έλα ζεκαληηθφ πξνβιήκαηα κε 

κεγάιεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ην νπνίν απνηειεί ε ππεξθνζηνιφγεζε 

ηερληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ δεκνζίνπ αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ θνζηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπο απνηεινχλ δηαδηθαζίεο πνπ απαζρνινχλ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 

ηνπο κεραληθνχο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ. Βέβαηα ηα 

πξνηεξήκαηα αιιά θαη ηεο ζπλέπεηεο κηαο ηειηθήο θαηαζθεπήο ηηο απνιακβάλνπλ 

αιιά θαη ηηο αληηιακβάλνληαη νη ηειηθνί ρξήζηεο πνπ ζπλήζσο είλαη νη έιιελεο 

πνιίηεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο πξνθνζηνιφγεζεο 

ζε ζρέζε κε ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη ην πφζν απαξαίηεηε είλαη κία απνιχησο 

ηεθκεξησκέλε θνζηνιφγεζε γηα ηε ζσζηή νηθνλνκηθά, ρξνληθά αιιά θαη πνηνηηθά 

πεξάησζε ελφο έξγνπ. Κάζε ζηάδην αιιά θαη θάζε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνβιεθηεί ψζηε λα ππάξρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηειηθφ θφζηνο ζε 

ζρέζε κε ην επηζπκεηφ ηειηθφ απνηέιεζκα. Δηδηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα γίλεη γηα 

παξάπιεπξα θφζηε, γηα έκκεζα θφζηε δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο θαζψο απνηεινχλ 

έλα απξφβιεπην παξάγνληα αιιά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ηειηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηηπρία ηνπ έξγνπ. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληα πνπ ζα δηεξεπλεζεί είλαη ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα κίαο 

θαηαζθεπήο θαη πφζν απηή επεξεάδεη ην ηειηθφ θφζηνο. πλήζσο ηα κεγάια έξγα 

ρξεηάδνληαη θαη αληίζηνηρα εχινγα ρξνληθά φξηα ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη 

ζπλήζσο απηά δηαξθνχλ αξθεηνχο κήλεο. Μέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα γίλνληαη κεγάια 

έμνδα πνπ πξέπεη λα ηζνζηαζκηζηνχλ κε έζνδα απφ ηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε ηνπ 

έξγνπ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο εζφδσλ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα βεβαησζνχλ ψζηε λα ππάξμεη 

ζηαδηαθή ρξεκαηνδφηεζε. 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ΒΔΡΒΑΗΝΗΩΣΖ ΖΛΗΑ  2 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ ηερληθψλ 

έξγσλ, ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απαξηίδνληαη, ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ηνπ, 

θαζψο θάζε παξαθιάδη ηνπο απνηειεί θαη κία ζπζία πφξσλ. Γειαδή ζα εληνπίζεη θαη 

ζα αλαδείμεη θάζε θέληξν θφζηνπο, άκεζν θαη έκκεζν, ψζηε λα δηακνξθσζεί κία 

ηειηθή εηθφλα απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο θνζηνιφγνο 

θαηά ηε δηαδηθαζία επ‟ αθξηβνχο θνζηνιφγεζεο.  

Θα παξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην 

θαηαζθεπαζηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ γηα ζπλήζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη ζα αλαδείμεη 

ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

ειιεληθά πξφηππα απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο σο θαη ηελ ηειηθή παξάδνζε ηεο 

θαηαζθεπήο. Αθφκα κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα αλαδεηρζεί ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο φζσλ αθνξά ηε 

πξνθνζηνιφγεζε έξγσλ. 

Όπσο αλαθέξακε πξηλ ηελ έλαξμε θάζε έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη πιήξεο 

ζρεδηαζκφο, ηφζν ηερληθφο φζν θαη νηθνλνκηθφο. Όκσο ηα ηερληθά έξγα δελ 

πεξαηψλνληαη ζε κία ζηηγκή. Θα πξέπεη λα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ηνπο, λα βεβαηψλεηαη πσο φια γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ θαη λα ππάξρεη 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο αξρηθήο κειέηεο ζε πεξίπησζε πνπ απνθιίλεη απφ ηελ πνξεία 

ηνπ. Πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ 

κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη δπλαηφ κε δηάζπαζε ηνπ 

έξγνπ ζε θχξηεο θαη βνεζεηηθέο ζέζεηο θφζηνπο θαζψο θαη κε δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, 

θαηαρψξεζεο θαη αλάιπζεο θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα 

γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ. 
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1. Βαζηθέο έλλνηεο  

1.1 Έλλνηα ηεο θνζηνιόγεζεο 

 

Ζ ινγηζηηθή θφζηνπο ή θνζηνιφγεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο Λνγηζηηθήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αξρψλ, ησλ θαλφλσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο φισλ ησλ θνξέσλ θφζηνπο, 

δειαδή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ πξντφλησλ, ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ινηπψλ ρξήζηκσλ γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ 

παξακέηξσλ θαη νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

Ζ θνζηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ μερσξηζηφο θιάδνο ηεο 

ινγηζηηθήο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, κε ζθνπφ βαζηθά 

λα ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Πξσηαξρηθφο ηεο ξφινο 

είλαη λα είλαη έλα φξγαλν ηεο δηνηθήζεσο, είλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο, αλάιπζεο, 

ππνινγηζκνχ θαη παξνπζίαζεο ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κηαο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Γειαδή ε θνζηνιφγεζε αζρνιείηαη κε ηελ θαηάηαμε, θαηαρώξεζε, θαηαλνκή, 

αλαθεθαιαίσζε θαη αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Δηδηθφηεξα ε 

θνζηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θνζηνιφγεζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ή ε ηήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ. 

Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, δειαδή λα εξεπλά θαηά πφζν ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο αληαπνθξίλεηαη πξνο ην θφζηνο - ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε 

επηρείξεζε. 

Σξίηνο ζηφρνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, δειαδή ηελ αλαθαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θφζηνπο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απνθαιχπηνληαη ζρέζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

φηη έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη θαηά πξντφλ, θαηά πεξηνρέο πσιήζεσλ, θαηά θαηεγνξίεο 
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πειαηψλ, θαηά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο, κε ζθνπφ 

λα πξνζδηνξηζηεί αληίζηνηρα πνην πξντφλ ή πνηα πεξηνρή γηα παξάδεηγκα ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο ή πνηνο ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απφθιηζε πνπ ελδερνκέλσο παξαηεξείηαη κεηαμχ πξνυπνινγηζηηθνχ ή πξφηππνπ 

θφζηνπο θαη πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. 

Σέινο ηελ ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ζχγθξηζε κε ην θφζηνο 

ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηειηθή κνξθή πνπ ιακβάλεη έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ νη νπνίνη απνηεινχλ ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ην αλαπηχζζεη. Ζ απιή κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ελφο 

θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ κία επηρείξεζε ζε άιιε, έζησ θαη ηνπ ίδηνπ 

αληηθεηκέλνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ αλαπνηειεζκαηηθή έσο επηθίλδπλε. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα θάζε επηρείξεζεο 

είλαη έλα δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ εξγαιείν ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ, απαηηήζεηο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιψλνπλ θαη γίλνληαη 

πην ιεπηνκεξείο, φζν απμάλεηαη ε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηνπο θαη ν αληαγσληζκφο 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά. 

Σέινο, ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο θαη αλάιπζεο ζηελ νπνία θηάλεη έλα ζχζηεκα 

θνζηνιφγεζεο είλαη ζπλάξηεζε κηαο αλάιπζεο θφζηνπο θαη νθέινπο, δειαδή ηνπ 

θφζηνπο ζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θνζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ νθέινπο πνπ έρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απφ 

ηε γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

ήκεξα δελ ππνινγίδνπκε ην θφζηνο κφλν ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 

ζηηο εκπνξηθέο, ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο 

ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε. 

πγθεληξσηηθά ε θνζηνιφγεζε / ινγηζηηθή ηνπ θφζηνπο αζρνιείηαη κε ηεο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο: 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ΒΔΡΒΑΗΝΗΩΣΖ ΖΛΗΑ  5 

 

1. Σελ κέηξεζε ή ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ήκεξα πξνυπνινγίδνπκε ην 

θφζηνο, δειαδή εθηηκνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ πνην πεξίπνπ ζα είλαη ην 

θφζηνο. Πξνθαζνξίδνπκε ην θφζηνο ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο, ελφο 

επηκέξνπο θιάδνπ θαη βξίζθνπκε ην πξφηππν θφζηνο. 

2. Σελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζε απηφ. Ζ έλλνηα 

ηνπ θφζηνπο είλαη έλλνηα ζπζζσξεπηηθή. 

3. Σελ θαηαρψξεζε ηνπ θφζηνπο ζην βηβιίν, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ζηα δηάθνξα θέληξα θφζηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο πεξηιεπηηθά ή ιεπηνκεξεηαθά ζηνπο Managers 

γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο, θαη γηα ηελ ζσζηή εξκελεία φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ θφζηνπο, ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, εληφο θαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή, ν φξνο ηεο θνζηνιφγεζεο δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αιιά έρεη επξχηεξε έλλνηα. 

χκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ Γεψξγηνπ Βεληέξε, θαζεγεηή ινγηζηηθήο θαη πξχηαλεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηεο άλδξαο Κνέλ, ιέθηνξαο ζην ηκήκα 

ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηεο Μαξίαο 

Κσιέηζε, ε νπνία εξγάδεηαη εθεί σο επηζηεκνληθή ζπλεξγάηεο, ζηε ζπγγξαθή ηνπ 

βηβιίνπ ηνπο δίλεηαη ν παξαθάησ νξηζκφο, ν νπνίνο δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. 

«Κνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζην λα 

ζπγθεληξψζνπλ, λα θαηαηάμνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα επηκεξίζνπλ θαηάιιεια ηηο 

δαπάλεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ επηρείξεζε.» 
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1.2 Οξηζκόο ηνπ θόζηνπο 

 

Ο φξνο θφζηνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή απφ φινπο καο. «Όια 

έρνπλ έλα θφζηνο» ιέεη ν ζπκφζνθνο ιαφο, ππνλνψληαο φηη θάζε απφθαζή καο, θάζε 

ελέξγεηα, θάζε πξάμε καο ζπλεπάγεηαη κηα αλαπφθεπθηε ζπζία.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Απαηηνχληαη εθ 

κέξνπο ηνπο νηθνλνκηθέο ζπζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα επηηειέζνπλ ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο ζπζηάζεθαλ (δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ηηο θεξδνζθνπηθέο κνλάδεο, 

ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ γηα ηηο κε θεξδνζθνπηθέο κνλάδεο). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο «ε (ζπλήζσο) 

ζε ρξήκα εθθξαδφκελε ζπζία πνπ εθ πξνζέζεσο πθίζηαηαη θαλείο γηα ηελ απφθηεζε 

ή δεκηνπξγία πιηθψλ ή άπισλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ».1[1] Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, φκσο, 

πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν λα ηαπηίζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

εμφδνπ, πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη νξζφ.  

Σν θφζηνο θαη‟ αξρήλ δελ είλαη νηθνλνκηθή ζπζία, φπσο είλαη ην έμνδν, αιιά έλα 

ελεξγεηηθφ ζηνηρείν. Με άιια ιφγηα αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνηήησλ 

πνπ δελ έρνπλ αθφκα ρξεζηκνπνηεζεί (αλαισζεί) κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

θαη πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Με ηε 

ρξεζηκνπνίεζε / δηάζεζε / αλάισζή ηνπ γηα θάπνην ζθνπφ (δεκηνπξγία εζφδσλ ή 

θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ) ην θφζηνο ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε έμνδν. πλεπψο ην 

έμνδν είλαη ην θφζηνο πνπ έρεη εθπλεχζεη (αλαισζεί), ραξαθηεξίδεηαη δειαδή σο ην 

κέηξν ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

θφζηνο, ην νπνίν (ηκήκα) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεδνκέλεο 

πεξηφδνπ γηα ηελ παξαγσγή ή πξφζδσζε σθέιεηαο. 

1[1] Λνγηζηηθή Κφζηνπο, Σεχρνο Η, Δηζαγσγή / Ηγλαηηάδε, Θεζζαινλίθε 1978, ζει. 33 

Ο νξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ δίλεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην  
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«Κφζηνο είλαη ε δηάζεζε ή ε επέλδπζε αγνξαζηηθή δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε 

πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ».2[2] 

2[2] Λνγηζηηθή Κφζηνπο / Βεληέξε, Δθδφζεηο κπίιηα, Αζήλα 1986, ζει.21 

Όπσο θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηνλ νξηζκφ πνπ πξνεγήζεθε, ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ 

πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ απνηειεί έλα κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο κηαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ αλαγθαίσλ 

κέζσλ δξάζεο θαη επηηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ, ηφζν επηηπρέζηεξε θξίλεηαη ε επηηέιεζε ηνπ έξγνπ απηψλ. Δίλαη πξνθαλήο, 

επνκέλσο, ε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο θφζηνπο γηα ηε 

Γηνίθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηε Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο (cost accounting systems), ηα νπνία ζεσξνχληαη 

απφ ηα πιένλ θχξηα θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα πνζνηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επηρεηξήζεηο3[3], γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

3[3] Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar, Prentice Hall, Ζinth Edition, 

1997, ζει. 2 
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1.3 Έλλνηα ηνπ ηερληθνύ έξγνπ 

 

Ζ νινθιεξσκέλε δηνίθεζε ηερληθνύ έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο, ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηαζθεπήο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ.  

1.3.1 Οξηζκόο ηερληθνύ έξγνπ 

 

εκαληηθφ είλαη λα δψζνπκε θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ηερληθνχ-θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, 

φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη δηέπεηαη απφ απηή. Ζ 

δηεπθξίληζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο, είλαη ζεκαληηθή δηφηη ε αζάθεηα πνπ επηθξαηεί 

γχξσ απφ ην ζέκα απηφ, δίλεη δπλαηφηεηα απζαηξεζηψλ. 

Ζ πθηζηακέλε Ννκνζεζία νξίδεη κε ζαθή ηξφπν ηα εμήο: 

i. Άξζξν 2  παξ. 1  ηνπ Νφκνπ 1396/1983 (ΦΔΚ. Α‟-126/15-09-1983) 

«Τερληθφ Έξγν : Κάζε νηθνδνκηθή ή άιιε θαηαζθεπή νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 

φπσο αλέγεξζε, πξνζζήθε, επηζθεπή, θαζαίξεζε θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή 

εγθαηάζηαζε» 

ii. Άξζξν 1  παξ. 1  ηνπ Νφκνπ 2229/1994 (ΦΔΚ. Α‟-138/ 31-08-1994)  

«Απφ ηερληθή άπνςε, δεκφζηα έξγα είλαη φια ηα έξγα .............. Ωο έξγν λνείηαη θάζε 

λέα θαηαζθεπή ή επέθηαζε ή αλαθαίληζε ή επηζθεπή ή ζπληήξεζε θαη ε νηθνλνκηθά ή 

ηερληθά απηνηειήο ιεηηνπξγία, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ απαηηεί 

ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε» 

iii. Άξζξν 2  παξ. 1  ηεο Τ.Α. 50516/1040 (ΦΔΚ. Β‟-1171/ 07-09-2001) 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ αλάζεζεο κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ Σερληθψλ έξγσλ ΔΛ.ΣΑ θαη 

ζπγαηξηθψλ απηνχ εηαηξεηψλ 
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«Ωο ηερληθφ έξγν λνείηαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ή 

εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ πνπ πξννξίδεηαη λα πιεξνί απηφ θαζεαπηφ κηα 

νηθνλνκηθή ή ηερληθή ιεηηνπξγία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα σο ηερληθφ έξγν λνείηαη θάζε θαηαζθεπή δνκηθή θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθή ή άιιεο θχζεσο θαηαζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν κε ην έδαθνο ήηνη θάζε αλέγεξζε θαη ζπλαξκνιφγεζε λένπ έξγνπ θαη θάζε 

επέθηαζε, αλαθαίληζε, επηζθεπή, δηαξξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία πθηζηακέλνπ 

ή λένπ έξγνπ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ηερληθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεσο θαη θάζε 

ζπλαθήο δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηερληθή γλψζε, κειέηε θαη επέκβαζε» 

1.3.2 Οη θάζεηο ηνπ θύθινπ δσήο ελόο έξγνπ 

 

πγθεληξσηηθά ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηηο εμήο πέληε θάζεηο γηα θάζε ηερληθφ ή 

άιιν έξγν: 

i. χιιεςε 

ii. Οξηζκφο 

iii. Παξαγσγή 

iv. Λεηηνπξγία 

v. Αλαηξνθνδφηεζε 

 

i. ύιιεςε 

 Καζνξηζκφο αλαγθψλ ή αλεπαξθεηψλ πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 Βαζηθή ζχιιεςε ηνπ έξγνπ, πνπ απνηειεί νδεγφ ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. 

 Καζνξηζκφο αξρηθήο ηερληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζθνπηκφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αξρηθή απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: 

 Πφζν ζα θνζηίζεη ην έξγν; 
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 Πφηε ζα είλαη δηαζέζηκν ην έξγν; 

 Πνηεο ζα είλαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ; 

 

ii. Οξηζκόο 

 Αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

 Πξνεηνηκαζία ησλ ηειηθψλ απαηηήζεσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ έξγνπ. 

 Πξνεηνηκαζία ησλ ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 Καζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θφζηνπο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Δληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ ππάξρεη πςειφο βαζκφο 

θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο θαη ζρεδηαζκφο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. 

 Οξηζκφο ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζ‟ απηφ. 

 Καζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ππνζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο. 

 Αλαγλψξηζε θαη αξρηθή πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, πεξηγξαθέο 

εξγαζηψλ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία θηι. 

 

iii. Παξαγσγή 

 Δπεμεξγαζία ησλ ιεπηνκεξψλ ζρεδίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ. 

 Αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο, φπσο πξνζσπηθφ, θεθάιαηα, πιηθά θηι. 

 Καζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ππνζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

 Έλαξμε ηεο παξαγσγήο. 

 Σειηθή πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ έξγνπ γηα ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη.  
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 Σειηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Παξαγσγή ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ πσο 

πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 Καηαζθεπή ησλ ζρεδίσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

iv. Λεηηνπξγία 

 Υξήζε ηνπ έξγνπ (ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο). 

 Δλζσκάησζε ηνπ έξγνπ ζε πθηζηάκελα νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα. 

 Δθηίκεζε ηεο ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ έξγνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. 

 

v. Αμηνιόγεζε & αλαηξνθνδόηεζε 

 Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο νξγαλσηέο. 

 Δθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ππνζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο. 

 Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζηνπο νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο. 

 Μεηαθνξά ησλ πφξσλ ζε άιιν ζχζηεκα. 

 Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε απφ ην έξγν 

απηφ γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζε άιιν ζχζηεκα. 

 

1.3.3 ηάδηα ηερληθώλ έξγσλ 

 

Κάζε ηερληθφ έξγν απφ ηελ αξρηθή ηδέα θαηαζθεπήο ηνπ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

πεξλά απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα: 
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Δηθόλα 1 : Κύθινο δσήο ηερληθνύ έξγνπ 

 

1) χιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ: Δμεηάδνληαη απφ δηάθνξεο ζθνπηέο 

(νηθνλνκηθή, ηερληθή, ιεηηνπξγηθή):  

i. Ζ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ  

ii. Σν εθηθηφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ  

iii. Σν θφζηνο-φθεινο ηεο επέλδπζεο  

2) Μειέηε ηνπ έξγνπ: Δπηιέγνληαη νη ηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη κειεηεηέο, 

εθπνλείηαη ε πξνκειέηε κε θαηά πξνζέγγηζε πξνυπνινγηζκφ, ε θπξίσο κειέηε 

κε αθξηβή πξνυπνινγηζκφ θαη ελδερνκέλσο ε κειέηε εθαξκνγήο. 

3) Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ: Δπηιέγεηαη ν αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο. πληειείηαη ε 

θαηαζθεπή κε βάζε ηε κειέηε θαη ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο ηεο. 

Αθνινπζεί ε απνδνρή ηνπ έξγνπ (παξαιαβή), φηη δειαδή έγηλε ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ (ηδηνθηήηε) 

θαη ηνπ αλαδφρνπ (θαηαζθεπαζηή). 

4) Υξήζε ηνπ έξγνπ-ελδερφκελε ζπκπιήξσζή ηνπ - επηζθεπέο θαη ζπληήξεζή 

ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  
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Σα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ είλαη ζπλήζσο δπζδηάθξηηα, αθνχ 

π.ρ. θαηά ηελ πξνκειέηε είλαη δπλαηφλ λ‟ αιιάμεη ε κειέηε εθηθηφηεηαο, θαηά ηελ 

θαηαζθεπή λα ηξνπνπνηεζεί ε κειέηε εθαξκνγήο, θαηά ηε ιεηηνπξγία λα ππάξμεη 

αλάγθε αιιαγψλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο. 

Δμ άιινπ ππάξρεη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ησλ ζηαδίσλ κεηαμχ ηνπο. Π.ρ. ε 

κειέηε εμαξηάηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εηέζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ, ε θαηαζθεπή 

απφ ηε κειέηε, ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ θαηαζθεπή. 

 

Δηθόλα 2 : Καηαλνκή πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θύθινπ δσήο 

 

Μέζα ζηα παξαπάλσ πιαίζηα είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε ηε Γηεχζπλζε 

θαηαζθεπψλ ηερληθψλ έξγσλ.  

Σξείο είλαη νη ζηφρνη ηεο επηηπρεκέλεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ:  

i. Ζ πνηφηεηα, πνπ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ησλ πιηθψλ θαη 

εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο. 

ii. Σν θφζηνο, πνπ αθνξά ην ζεβαζκφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  

iii. Ο ρξφλνο, πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο.  

Οη ηξείο απηνί ζηφρνη είλαη ζπλήζσο αιιεινζπγθξνπφκελνη. Εεηνχκελν είλαη ε 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο κέζα ζε δεδνκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θη έλα πιήζνο παξαγφλησλ (π.ρ. θνηλά-αληίζεηα ζπκθέξνληα 
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ηδηνθηεηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ, θεηκέλε λνκνζεζία, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαδφκελσλ). 

Ζ εμαζθάιηζε κηαο αμηφπηζηεο νηθνλνκηθήο έξεπλαο ηνπ έξγνπ ζεκαίλεη: 

 Σεθκεξησκέλε θαη ξεαιηζηηθή θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο κειέηεο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε κειέηε εθαξκνγήο. 

 Σεθκεξησκέλε θαη ξεαιηζηηθή θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνιάβν. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ θαη επηινγήο αλαδφρνπ κε αζθαιή 

θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

 Γπλαηφηεηα ζπλερνχο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο θαη ηνπ πξαγκαηνπνηνχκελνπ θφζηνπο. 

 Έιεγρν ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη επηκεηξήζεσλ θαη 

 Φχιαμε θαη ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

απνινγηζηηθνχ θφζηνπο ησλ έξγσλ, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε 

κειινληηθά έξγα. 

1.3.4 Δίδε θόζηνπο θαηαζθεπήο 

 

Σα βαζηθά είδε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζθεπψλ είλαη : 

1. Αξρηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 

 Απφθηεζε έθηαζεο 

 Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο θαη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

 Αξρηηεθηνληθνχ ζηαηηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Καηαζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

εξγαζίαο 

 Αζθάιηζεο θαη θφξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

 

2. Κφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

 Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο 

 Δξγαηηθά θαη πιηθά γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο 
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 Πεξηνδηθέο αλαθαηλίζεηο 

 Αζθάιηζεο θαη θφξσλ 

 

3. Απξφβιεπην θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

 ρεδηαζηηθέο αιιαγέο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

 Αιιαγέο ζην Πξφγξακκα ηνπ έξγνπ 

 Γεληθέο δηνηθεηηθέο αιιαγέο 

 

1.3.5 Δίδε εθηηκήζεσλ θόζηνπο θαηαζθεπήο 

 

1. Δθηηκήζεηο ζρεδηαζκνχ 

 Δθηηκήζεηο κεγέζνπο θαηαζθεπήο 

 Πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο 

 Λεπηνκεξείο εθηηκήζεηο (ή νξηζηηθέο εθηηκήζεηο) 

 

2. Δθηηκήζεηο πξνζθνξάο 

 Ωο αλάδνρνο, κηα εθηίκεζε - πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε είηε γηα 

ηηο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο ή γηα δηαπξαγκάηεπζε. 

 

3. Δθηηκήζεηο ειέγρνπ 

 Δθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνφδνπ ηνπ 

θαηαζθεπήο. 

 

1.3.6 Σα ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζνύληαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ 

θαηαζθεπήο ελόο ηερληθνύ έξγνπ. 
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 Πξνγξακκαηηζκόο 

ην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εμεηάδνληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 Ζ απνγξαθή αλαγθψλ 

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

 Σα νηθνλνκηθά πεξηζψξηα πνπ ππάξρνπλ θαη 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηνρήο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζζεί ην έξγν (ηθαλφηεηα κειέηεο θαη ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή εθείλνπ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ 

πνπ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ή κεγαιχηεξεο αλάγθεο ή είλαη 

πην απνδνηηθφ απφ ηα άιια. Βαζηθή βέβαηα πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ελφο έξγνπ είλαη λα ππάξρνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ηερληθά πεξηζψξηα θαηαζθεπήο 

ηνπ. 

 Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε 

Ζ πξνθαηαξθηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ 

έξγνπ, ηελ πξψηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ θαζψο θαη 

ζηνηρεία ηνπνγξαθηθά, γεσινγηθά θιπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

κειέηεο ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο. 

 Πξνκειέηε 

Ζ πξνκειέηε πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζνχλ νη βαζηθέο ηδέεο θαη ιχζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε κνξθή θαη ηε δαπάλε ηνπ 

έξγνπ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη : ε ηερληθή έθζεζε, ηα πξνζρέδηα θαη ε ζχληαμε 

πξνζεγγηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηελ έθηαζε ή ηνλ φγθν 

ηνπ θαη κε ηηκέο κνλάδαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο 

παξνκνίσλ έξγσλ. 

 Οξηζηηθή Μειέηε 

Ζ νξηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλνπλ πιήξε εηθφλα ηεο 

ιεηηνπξγίαο, δνκήο θαη ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο 
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δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Πρ ε Οξηζηηθή Μειέηε κηαο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Οξηδνληηνγξαθία 

 Καηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο ηνκέο 

 Οξηζηηθέο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ 

 Οξηζηηθή κειέηε ειεθηξνθσηηζκνχ 

 Οξηζηηθή κειέηε απνρέηεπζεο 

 Οξηζηηθή κειέηε θχηεπζεο, χδξεπζεο θαη γεληθήο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ. 

 Οξηζηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο αγσγψλ θνηλήο σθειείαο. 

 Κηεκαηνγξάθεζε 

 Σερληθή Έθζεζε θαη 

 πγθεληξσηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο 

δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο. 
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 Μειέηε Δθαξκνγήο 

Ζ κειέηε εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ καο είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαζψο επίζεο 

θαη ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, πρ ε Μειέηε Δθαξκνγήο κηαο 

θπθινθνξηαθήο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ρξνλνινγηθή ζεηξά εξγαζηψλ). 

 ρέδηα πξνζσξηλψλ έξγσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο κέρξη ην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 

 ρέδηα μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ (εάλ ρξεηάδνληαη). 

 πκπιήξσζε θηεκαηνγξάθεζεο (εάλ ρξεηάδεηαη). 

 ρέδηα πξάμεσλ αλαινγηζκνχ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε 

εγθεθξηκέλα πνιενδνκηθά ζρέδηα. 

 πκβαηηθά θαη νηθνλνκηθά ηεχρε, δειαδή αλάιπζε ηηκψλ ηηκνινγίνπ, εηδηθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, πξνκέηξεζε, 

ηηκνιφγην πξνυπνινγηζκφ θαη δηαθήξπμε.[Μνπηζνπνχινπ 2008] 

1.3.7 Οη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ηνπ Έξγνπ 

 

Ολνκαζηηθά κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνπο εμήο ζπληειεζηέο παξαγσγήο γηα ηελ 

πξαγκάησζε θάζε ηερληθνχ έξγνπ, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπ είλαη απαξαίηεηνο θαη 

κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ψζηε λα παξαιάβνπκε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

 Ηδηνθηήηεο – Κχξηνο ηνπ έξγνπ 

 Οηθνλνκηθφο χκβνπινο (ή ρξεκαηννηθνλνκηθφο .) 

 Υξεκαηνδφηεο 

 Ννκηθφο χκβνπινο 

 Γεκφζηεο Αξρέο 

 Μειεηεηέο 

 Καηαζθεπαζηέο 
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 Δπηβιέπνληεο 

 Φνξείο αζθάιηζεο 

 Φνξέαο παξαιαβήο 

 Γηαρεηξηζηήο Έξγνπ (Project Manager) 

1.4 Οη έλλνηεο ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ (revenue and expense recognition) 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ/ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηακέηξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα παξαζέζνπκε ηνπο νξηζκνχο 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. 

 Σα έζνδα είλαη εηζξνέο ή άιιεο βειηηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

νληφηεηαο ή δηαθαλνληζκνί ηνπ παζεηηθνχ ηεο (ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν), γηα 

κηα πεξίνδν παξάδνζεο ή παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ, πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ή 

άζθεζεο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηηο ελ εμειίμεη θχξηεο ή 

θεληξηθέο πξάμεηο ηεο εκπιεθφκελεο νληφηεηαο. 

 Σα έμνδα είλαη εθξνέο ή άιιεο εμαληιήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

αλάιεςε ππνρξεψζεσλ (ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν) θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ παξάδνζεο ή παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ, πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ή 

άζθεζεο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ζπλερείο θχξηεο ή θεληξηθέο 

πξάμεηο ηεο εκπιεθφκελεο νληφηεηαο. 

Οη νξηζκνί πεξηέρνπλ ηνπο φξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Γειαδή, ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα είλαη έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο. Οπφηε, ρξεηάδεηαη μεθάζαξε γλψζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. 

 Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη πηζαλά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ιακβάλνληαη ε 

ειέγρνληαη απφ ηελ νληφηεηα σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ/παιαηφηεξσλ 

ζπλαιιαγψλ ή δξάζεσλ. 

 Τπνρξεώζεηο είλαη πηζαλέο κειινληηθέο ζπζίεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ παξνληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο λα κεηαθέξεη 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε άιιεο νληφηεηεο ζην κέιινλ, 

ζαλ απνηέιεζκα παιαηφηεξσλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ. 

 

1.4.1 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 

Δλλνηνινγηθά, κία επηρείξεζε θεξδίδεη έζνδα θαζψο θαη εθφζνλ αζθεί 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απμάλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ή ηελ αμία ελφο αληηθεηκέλνπ ή 

κίαο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαηαζθεπαζηήο αθηλήησλ απμάλεη ηε 

ρξεζηκφηεηα, αμία, ελφο δηακεξίζκαηνο φηαλ ην θαηαζθεπάδεη, ην δηακνξθψλεη θαη ην 

παξαδίδεη ζηνλ κειινληηθφ ηδηνθηήηε θαηάιιειν λα θαηνηθεζεί. Ζ δηαδηθαζία 

εζφδσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πψιεζε ησλ θαηνηθηψλ ζε ηδηνθηήηεο ζε κία 

ζπκθσλεκέλε ηηκή. Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, θαη άιιεο αθφκα, απνηεινχλ 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θεξδψλ. 

Ζ δηαδηθαζία θεξδψλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο εκπεξηέρεη ηελ άζθεζε 

δαπαλεξψλ θαη ρξνλνβφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ππφ επεμεξγαζία πξντφληνο. Δλίνηε ε δηαδηθαζία έρεη κεγάιε δηάξθεηα. Ζ 

δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ελφο θαηλνχξηνπ ηερληθνχ έξγνπ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη 5 κε 10 ρξφληα απφ ηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο ζρεδίαζεο έσο ηελ παξάδνζε 

ηνπ έξγνπ ζηνλ πειάηε. Δλλνηνινγηθά, έζνδα θεξδίδνληαη κε ηελ νινθιήξσζε θάζε 

κίαο απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ππνζέηνληαο φηη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα θέξλεη 

ηελ εηαηξεία πην θνληά ζηελ απφθηεζε εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο. 

Παξ‟ φια απηά, νη εηαηξείεο απαηηείηαη λα παξέρνπλ πεξηνδηθέο αλαθνξέο ησλ θεξδψλ 

αθφκα θαη φηαλ ε δηαδηθαζία θεξδψλ επεθηείλεηαη ζε αξθεηέο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

(ρξήζεηο). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα απαληεζεί ην εξψηεκα πφζα έζνδα (θαη 

έμνδα) ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ ζε θάζε πεξίνδν.  

Ο εηθφλα πνπ αθνινπζεί δείρλεη δηαγξακκαηηθά απηφ ην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο 

εζφδσλ θαη εμφδσλ. Απεηθνλίδεη ηα ζπγθεληξσηηθά πνζά ησλ εζφδσλ πνπ έρεη 

θεξδίζεη κία εηαηξεία ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο κέζσ κίαο 

καθξνπξφζεζκεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Δηθόλα 3 : Πίλαθαο αλαγλώξηζεο εζόδσλ 

Σα δηαγξάκκαηα Β θαη C, αληηπξνζσπεχνπλ δχν αθξαίεο ηηκέο ζηελ αλαγλψξηζε 

εζφδσλ. Ο πίλαθαο Β αληηπξνζσπεχεη κία ζπλερή αλαγλψξηζε εζφδσλ φπσο 

θεξδίδνληαη. Αιιά εάλ ην πνζφ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί είλαη αβέβαην, 

παξνπζηάδεηαη κία πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ πίλαθα C. Έζνδα δελ 

αλαγλσξίδνληαη έσο φηνπ νινθιεξσζεί θαη πσιεζεί ην πξντφλ.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ εζφδσλ δελ είλαη πάληνηε ηφζν απιέο φζν απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα Α θαη ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εζφδσλ πνπ ζα 

θεξδεζεί. 
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1.4.2 Η δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο εζόδσλ, εμόδσλ 

 

Σν SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) νξίδεη σο αλαγλψξηζε ηελ 

θαηαγξαθή ελφο ζηνηρείνπ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ππνρξέσζε/νθεηιή/παζεηηθφ, έζνδν, 

έμνδν, θέξδνο ή απψιεηα. Ζ αλαγλψξηζε πεξηιακβάλεη ηελ απεηθφληζε ελφο 

ζηνηρείνπ, θαη κε ιέμεηο θαη κε αξηζκνχο, κε ην πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

ζπλνπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σέζζεξα ζεκειηψδε θξηηήξηα πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνηνχ έλα ζηνηρείν κπνξέζεη λα 

αλαγλσξηζηεί. 

1. Οξηζκφο. Σν ζηνηρείν ή ηα ζπκβάληα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ 

νξηζκφ ελφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο δεκνζηνλνκηθήο/ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο 

(ελεξγεηηθφ/ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, παζεηηθφ/ ππνρξέσζε, ίδηα θεθάιαηα, 

έζνδα, έμνδα, θέξδνο ή απψιεηα). 

2. Μεηξεζηκφηεηα. Σν ζηνηρείν ή ην ζπκβάλ πξέπεη λα έρεη έλα ζρεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ λα κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα, δειαδή έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ή κία πιεπξά ε νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά 

θαη λα κεηξεζεί. Παξαδείγκαηα είλαη ην ηζηνξηθφ θφζηνπο, ηξέρνλ θφζηνο, 

αγνξαία αμία, θαζαξή αμία πψιεζεο θαη θαζαξή παξνχζα αμία. 

3. πλάθεηα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν ή ην ζπκβάλ είλαη ηθαλέο 

λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηηο απνθάζεηο ηνπ ρξήζηε. 

4. Αμηνπηζηία. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά πηζηέο, επαιεζεχζηκεο θαη νπδέηεξεο. 

Ζ ζπλάθεηα θαη ε αμηνπηζηία ζπληζηνχλ ηα δχν θχξηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα πεξηπιέμνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. 

Γηα λα είλαη νη πιεξνθνξίεο ζπλαθείο, πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηε 

δηαθνξά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο επελδπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαη ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο/ δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο γηα ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 
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Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζηνηρείν ή ζπκβάλ, πξέπεη λα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά πηζηέο, επαιεζεχζηκεο θαη νπδέηεξεο. Ζ απαίηεζε λα είλαη νη 

πιεξνθνξίεο αμηφπηζηεο, ζπρλά θαζπζηεξεί ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

πξψηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία επαγγεικαηηθή ζπλαιιαγή ή έλα 

ζπκβάλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαγξαθή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο κεξηθέο θνξέο είλαη ππεξβνιηθά αλαμηφπηζηεο γηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ. 

Δλψ ε κε δηαζεζηκφηεηα ή ε αλαμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη 

ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ή ζπκβάληνο, ε αλακνλή γηα ηελ αλάπηπμε 

πιεξέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη πιεξνθνξίεο λα 

ράζνπλ ηε ζπλάθεηα ηνπο. ε θάπνην ελδηάκεζν ζεκείν ε αβεβαηφηεηα κπνξεί λα 

κεησζεί ζε επίπεδν αλεθηφ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηε δηαθαηλφκελε 

ζπλάθεηα/ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δάλ πιεξνχληαη άιια θξηηήξηα, απηή είλαη ε 

θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ αλαγλψξηζε. Δλ νιίγνηο, ε αλαγλψξηζε εζφδσλ 

ζπλεπάγεηαη κεξηθέο θνξέο κία αληηζηάζκηζε κεηαμχ ζπλάθεηαο θαη αμηνπηζηίαο.  

Όζν πην πεξίπινθε είλαη ε δηαδηθαζία/επεμεξγαζία εζφδσλ, ηφζν πην δχζθνιν είλαη 

λα δηαπηζησζεί ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. 

Σα αλσηέξσ ηέζζεξα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, ηζρχνπλ γηα φια ηα ζηνηρεία πξνο 

αλαγλψξηζε ζηηο δεκνζηνλνκηθέο/νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ωζηφζν, ην SFAC νξίδεη 

απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ησλ εζφδσλ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ινηπψλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ. 
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2. ρέζε ρξόλνπ – θόζηνπο, επηηάρπλζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

2.1 Άκεζν θαη ην έκκεζν θόζηνο θαηαζθεπήο 

 

Όπσο πξναλαθέξακε, θφζηνο θαηαζθεπήο έξγνπ νλνκάδνπκε ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη ε θαηαζθεπή ηνπ.  

Αλαιχεηαη ζην άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο.  

i. Άκεζν θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη ην άζξνηζκα πνπ βξίζθνπκε αλ πξνζζέζνπκε 

κεηαμχ ηνπο ην άκεζν θφζηνο θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο. 

Άκεζν θφζηνο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ έμνδα πξνζσπηθνχ, 

ππεξγνιαβηψλ, πιηθψλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη απηή.  

ii. Έκκεζν θφζηνο θαηαζθεπήο είλαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ έμνδα πνπ δελ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηαζθεπήο αιιά 

γεληθά κε ην έξγν θαη ηελ εξγνιαβηθή επηρείξεζε.  

Πεξηιακβάλεη δειαδή ην έκκεζν θφζηνο εξγνηαμίνπ θαη έξγνπ θαη ην έκκεζν θφζηνο 

ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο. 

 

Δηθόλα 4 : Κόζηνο ηερληθώλ έξγσλ 
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2.2 Άκεζν θόζηνο θαηαζθεπήο. 

2.2.1 Κόζηνο πξνζσπηθνύ 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηέρεη ε χπαξμε νξγαλσκέλνπ αξρείνπ κε 

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

ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ 

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

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

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

ζα πιεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ.  

Ο θνζηνιφγνο πνπ ππνινγίδεη ην θφζηνο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ: 

 Σελ παξαβνιηθή κνξθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

θαηαζθεπήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν. 

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη έλα ζεκείν, ην νπνίν επηηξέπεη ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πέξα απφ απηφ φκσο φζν θαη λα απμήζνπκε ην 

θφζηνο, ν ρξφλνο θαηαζθεπήο δελ κπνξεί λα κεησζεί.  

 Δπίζεο κε θαθή δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ απμάλεηαη ν ρξφλνο εξγαζηψλ αιιά 

απμάλεηαη θαη ην θφζηνο ιφγσ πιένλ ηεο θαθήο νξγάλσζεο, 

πξνγξακκαηηζκνχ, επνπηείαο θιπ. ησλ εξγαζηψλ.  

 Ζ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα κεησζεί ην θφζηνο πξνζσπηθνχ φηαλ ε 

εξγνιαβηθή επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ην θαιά εθπαηδεπκέλν θαη 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο θαη ζε πεξηφδνπο κε κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ.  

 Γελ ζπκθέξνπλ νη απνιχζεηο θαιά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν είλαη 

δχζθνιν λα μαλαβξνχκε φηαλ ην ρξεηαζηνχκε. 

 Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ είλαη ηειηθά κηθξφηεξν αλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφ 

κεγαιχηεξεο εηδίθεπζεο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο πεξηζζφηεξν 

“αθξηβφ”, παξά αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 
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 Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ είλαη ζπλήζσο αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

 Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ αλά κνλάδα θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ, είλαη επίζεο 

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

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

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, πξάγκα πνπ έρεη ζεκαληηθφηαηε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο πξνζσπηθνχ. 

Παξάγνληεο πνπ επηβαξχλνπλ ην θφζηνο πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ επηρείξεζεο θαη εξγαδνκέλσλ είλαη: 

 Ζκεξνκίζζηα 

 Κξαηήζεηο εξγνδφηε (ΗΚΑ, επηθνπξηθφ, θιπ φπσο θαίλνληαη ζηα δειηία ΔΣΓΔ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε επνρή λνκνζεζία). 

 Απνδεκηψζεηο δηαθνπήο ζχκβαζεο. 

 Ζκεξαξγίεο ιφγσ αζζελεηψλ. 

 Γψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, επίδνκα αδείαο. 

 Ακνηβέο εθηφο έδξαο. 

 Πξηκ (ζπλήζσο απνδνηηθφηεηαο). 

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

 Πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο 

 Αηνκηθά εξγαιεία. 

 Αζθάιηζηξα δσήο θαη αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ. 

 Μεηαθνξά ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

2.2.2 Κόζηνο πιηθώλ 

 

Σν θφζηνο πιηθψλ ζην εξγνηάμην πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

 Σηκέο αγνξάο (κείνλ ηπρφλ εθπηψζεηο, ηδίσο ζε πξνκήζεηεο ζνβαξψλ 

πνζνηήησλ). 

 Μεηαθνξηθά. 

 Φφξησζε-εθθφξησζε-απφζεζε-εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. 
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 Απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά. Απψιεηεο θαηά ηελ θαηεξγαζία. (Αλάινγα κε 

ην είδνο ησλ πιηθψλ νη απψιεηεο θαηά ηελ θαηεξγαζία ππνινγίδνληαη σο 

πνζνζηφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

 Σπρφλ αζθάιηζηξα, ακνηβέο ηξίησλ, δαζκνί θιπ.  

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

ηθξηψκαηα, νη επελδχζεηο νξπγκάησλ, ηάθξσλ, θιπ. 

Δπεηδή ηα πιηθά απηά επαλαρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα εθηηκεζεί ν αξηζκνχο 

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

δηάθνξεο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο εθηηκνχληαη ζαλ έλα 

πνζνζηφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο θαη ππνινγίδνληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε 

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

κεηαιιηθά ηθξηψκαηα θαη νη εηδηθέο επελδχζεηο ηάθξσλ, νξπγκάησλ, 

αληηκεησπίδνληαη φπσο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο. 

Ο θνζηνιφγνο πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ πιηθψλ απφ ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ ηε εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο. 

2.2.3 Κόζηνο Μεραληθνύ Δμνπιηζκνύ 

ηφρνο καο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο θάζε κεραλήκαηνο πνπ 

εξγάδεηαη ζην εξγνηάμην. Δθφζνλ γλσξίδνπκε θαη ηελ σξηαία παξαγσγή ηνπ 

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

παξαγφκελε κνλάδα θάζε εξγαζίαο θαηαζθεπήο. 

Κόζηνο παξαγόκελεο κνλάδαο= Ωξηαίν θόζηνο κεραλήκαηνο / Ωξηαία παξαγσγή 

κεραλήκαηνο 

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

πξαγκαηηθά ζηνηρεηά ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηεο εξγνιαβηθήο 

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

Πρ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σξηαίαο απφδνζεο ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ηζρχεη 

ε ζρέζε: 
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Q= [60 * Vθ * θ / tsθ] * εe * ερ * εηζ (m3/h) 

φπνπ: 

• Vθ = Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ ηνπ κεραλήκαηνο (m3) 

• θ = Ο ζπληειεζηήο πιήξσζεο ηνπ θάδνπ 

• tsθ = Ο ρξφλνο θχθινπ (min ) 

• εε = Ο ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο (πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ειηθία θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνλ βαζκφ ζπληήξεζεο ηνπ) 

• ερ = Ο ζπληειεζηήο ηθαλφηεηαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ κέζνπ παξαγσγήο 

• εηο = Ο ζπληειεζηήο ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

Σν σξηαίν θφζηνο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε σξηαίν θφζηνο θεθαιαίνπ 

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

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο παξαγσγήο ηνπ κεραλήκαηνο). 

1. Ωξηαίν θόζηνο θεθαιαίνπ (Κθσ) 

 

Σν εηήζην θφζηνο θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ κεραλήκαηνο θαη απφ ηελ απφζβεζε. 

Έζησ Κα ε αξρηθή αμία ελφο κεραλήκαηνο (ηηκή αγνξάο πιένλ έμνδα 

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

ρξφληα εθκεηάιιεπζε ζα είλαη αζχκθνξε. 

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

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

αληαιιαθηηθά, παιηνζίδεξα, θιπ). 

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

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε n ρξφληα πξέπεη λα απνηακηεπηεί έλα πνζφ 

ηέηνην, ψζηε πξνζηηζέκελν ζηελ ηειηθή ηνπ αμία Κη λα ζπγθεληξψλεηαη θεθάιαην 

ηθαλφ γηα ηελ αγνξά θαηλνχξηνπ παξφκνηνπ κεραλήκαηνο. Σν n νλνκάδεηαη πεξίνδνο 

απφζβεζεο. 
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Κθσ = (Κα – Κη)* (1 + i * n / 2 ) * 100 / (12 * n * εα * 175) %, φπνπ: 

• i = Σν επηηφθην ππνινγηζκνχ 

• n = Σα έηε απφζβεζεο 

• εα = Ο ζπληειεζηήο απαζρφιεζεο 

• 175 = Ζ σξηαία ζπκβαηηθή απαζρφιεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αλά κήλα 

 

2. Ωξηαίν θόζηνο ιεηηνπξγίαο 

 

 Ωξηαίν θφζηνο ζπληήξεζεο (Κζσ) 

Λακβάλεηαη απφ ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ έξγσλ ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ή κε ηε 

βνήζεηα δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ πρ απφ ηνπ Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο 

BAUGERATELISTE (BGL). 

 Ωξηαίν θφζηνο αληαιιαθηηθψλ Κ1 = 0,36 Κθσ 

 Ωξηαίν θφζηνο εξγαηηθψλ ζπληήξεζεο Κ2 = 0,30 Κθσ 

 Ωξηαίν θφζηνο γεληθψλ εμφδσλ ζπληήξεζεο Κ3 = 0,22 Κθσ 

 Ωξηαίν θφζηνο ζπληήξεζεο Κζσ = 0.88 Κθσ 

 

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

Σν σξηαίν θφζηνο θαπζίκσλ (γηα πεηξειαηνθίλεηα) είλαη Ne be f δ 

 Ne ε ηζρχο ηνπ κεραλήκαηνο 

 be ε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ (KG/PS,H) 

 f ν ζπληειεζηήο θφξηηζεο (0,4 – 0,7) 

 δ ε ηηκή ηνπ θαπζίκνπ (€/KGR) 

Σν θφζηνο ησλ ιηπαληηθψλ πξνζδηνξίδεηαη είηε απφ ζηνηρεηά πξνεγνχκελσλ έξγσλ 

είηε εθηηκάηαη ζε ι% ηνπ θφζηνπο θαπζίκσλ. 
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πλεπψο ην σξηαίν θφζηνο ελέξγεηαο είλαη Κεσ = (1+ι%) * Ne * be * f * δ 

 

 Ωξηαίν θφζηνο πξνζσπηθνχ Κπσ 

Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ: 

Ph = (1 / Tεκ) * Pεκ * (1 + α) 

φπνπ: 

 Ph = Σν σξηαίν θφζηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 Pεκ = H Ζκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 Tεκ = Οη ψξεο εξγαζίαο αλά εκέξα 

 α = Γηάθνξεο πξνζαπμήζεηο (π.ρ. ΗΚΑ) 

 

 πλνιηθφ σξηαίν θφζηνο κεραλήκαηνο Κσ = Κθσ +Κισ + Κζσ +Κεσ 

+Κπσ 

Σειηθά πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε πξνθνζηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ελφο κεραλήκαηνο 

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

κε άιιεο δπλαηφηεηεο (πρ ελνίθηα αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ πξνζθνξέο 

ππεξγνιάβσλ θιπ), κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο 

απφ ηηο αξρηθέο, δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία εξγαζηψλ θιπ. 

2.2.4 Κόζηνο ππεξγνιαβηώλ 

 

Αλαθεξφκαζηε ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ππεξγνιάβνπο κε 

δηθά ηνπο πιηθά θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ, φπσο πρ ρσκαηνπξγηθά, κπεηφλ, 

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

θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. 
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Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαζθεπήο ηεο ππ εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

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

εθηειεζηνχλ κε ππεξγνιάβνπο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ππεξγνιάβνπο. 

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

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

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

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

πξνζσπηθνχ ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη φρη ζην άκεζν θφζηνο ππεξγνιαβηψλ. 

2.3 Έκκεζν θόζηνο θαηαζθεπήο 

 

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

ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο. 

2.3.1 Έκκεζν θόζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ 

 

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

 Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ (θαηαζθεπή γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ, απνδπηεξίσλ, 

W.C, πεξηθξάμεσλ, απνζεθψλ, ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

κεραλεκάησλ, θαληίλαο, εζηηαηνξίνπ θιπ). 

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

δελ ππάξρνπλ. 

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

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

γξακκαηέα, θπιάθσλ, λπρηνθπιάθσλ, θιπ). Καζψο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηνπο. 

 Έμνδα δεκνζηεχζεσλ δεκνπξαζίαο ηαμηδηψλ, ελνίθηα θαηνηθηψλ πξνζσπηθνχ 

(ηπρφλ δηθαζηηθά έμνδα, αλαιψζηκα είδε γξαθείνπ, είδε Ζ/Τ, κηζζψκαηα γηα 

ρξήζε γεο, θηεξίσλ, θιπ. 
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 Αζθαιίζεηο: έξγνπ, πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, απφ ππξθαγηέο, ζενκελίεο, 

ζεηζκνχο, αηπρήκαηα, θιπ. 

 Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο έξγνπ θαη επηζηξνθήο 

θξαηήζεσλ ινγαξηαζκψλ. 

 Ζιεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν, θαμ θιπ. 

 Έμνδα απφζεζεο, δηαθίλεζεο εληφο εξγνηαμίνπ θαη ζηνίβαμεο πιηθψλ. 

 Δγθαηάζηαζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (θφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά, 

ζπλαξκνιφγεζε, απνζπλαξκνιφγεζε). 

 Δμνπιηζκφο εξγνηαμίνπ (εξγαιεία, εξγαιεηνκεραλέο, βνεζεηηθά πιηθά, 

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

φξγαλα, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, αξηζκνκεραλέο, ηειέθσλν, θιπ). 

 Έμνδα γηα ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο (ζε πεξίπησζε πρ θαζπζηεξήζεσλ). 

 Έμνδα θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. 

 Έμνδα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή). 

2.3.2 Έκκεζν θόζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

 

Σν έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

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

κηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε δηαθνξεηηθά εξγνηάμηα. 

Πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Έμνδα ζρεηηθά κε ηηο δεκνπξαζίεο φπσο είλαη πξνκήζεηα ηεπρψλ δεκνπξαζίαο, 

ζχληαμε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πξνκήζεηεο γηα ηελ έθδνζε 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο. (Μηα εξγνιαβηθή επηρείξεζε 

είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηέρεη ζε πνιιέο δεκνπξαζίεο ηηο νπνίεο θπζηθά δελ 

θεξδίδεη φιεο). 

 Γαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο, πρ ακνηβέο 

ππαιιήισλ. Ακνηβέο ηερληθψλ, λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, ελνίθηα, 
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θνηλφρξεζηα, θσο, λεξφ, ηειέθσλν, εμνπιηζκφο θαη αλαιψζηκα πιηθά γξαθείσλ, 

δαπάλεο ηαμηδηψλ, θιπ. 

 Έμνδα ρξεκαηνδνηήζεσλ (ηφθνη, πξνκήζεηεο θιπ έμνδα). πλήζσο 

ρξεκαηνδνηείηαη ε επηρείξεζε αιιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο απνζήθεο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ, 

ηνπ ρψξνπ θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπψλ 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ6 κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Φφξνη, ηέιε, δαζκνί, θιπ. 

 Αζθάιηζηξα πνπ δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 Έμνδα νρεκάησλ πνπ δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 πλδξνκή ζε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο. 

 Γαπάλεο δηαθήκηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο πξνζσπηθνχ πνπ δελ εξγάδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

2.3.3 Δπηκεξηζκόο εκκέζνπ θόζηνπο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο 

 

Σν έκκεζν θφζηνο κηαο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο είλαη δχζθνιν λα επηκεξηζηεί 

αθξηβψο ζηα δηάθνξα έξγα ηεο, γηαηί ν επηκεξηζκφο εθηφο ησλ άιισλ εμαξηάηαη θαη 

απφ πνηνηηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε θχζε θαη νη δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ, νη 

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

εξγνηαμίνπ, θιπ. 

ηελ πξάμε ππνινγίδνπκε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ηεο 

εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ζπλήζσο σο 

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

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

εληαίνο ζπληειεζηήο επηκεξηζκνχ έκκεζνπ θφζηνπο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο Δ1 

φπνπ: 

Δ1 = έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ελφο έηνπο / Αμία εξγαζηψλ ελφο έηνπο 
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Με ηελ παξαδνρή φηη ν ζπληειεζηήο ηζρχεη θαη γηα ην έξγν ηνπ νπνίνπ θαηαξηίδνπκε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ, έρνπκε: 

Έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζην ππφ 

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

θαη εξγνηαμίνπ) Δ1. 

πλνιηθφ έκκεζν θφζηνο έξγνπ = έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ην νπνίν 

επηκεξίδεηαη ζην έξγν + έκκεζν θφζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ – (Άκεζν θφζηνο) Δ1 + 

έκκεζν θφζηνο έξγνπ θαη εξγνηαμίνπ (1+Δ1). 

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

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε λέν ζπληειεζηή επηκεξηζκνχ Δ2 

φπνπ Δ2 = πλνιηθφ έκκεζν θφζηνο έξγνπ / πλνιηθφ άκεζν θφζηνο φισλ ησλ 

εξγαζηψλ νπφηε έρνπκε: 

Δπηκεξηζκέλν ζε θάζε θνλδχιην ηνπ έξγνπ ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο = (άκεζν θφζηνο 

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

θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο, ην έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο πνπ 

επηκεξίδεηαη ζην έξγν ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

θπξίνπ ηνπ έξγνπ επί έλα πνζνζηφ 4%. (Α. Καζηξηλάθε, 2002) 

2.4 ρέζε θόζηνπο – ρξόλνπ θαηαζθεπήο 

 

2.4.1 ρέζε άκεζνπ θόζηνπο-ρξόλνπ θαηαζθεπήο 

 

χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα πξέπεη πξψηα λα βξνχκε ηε ζρέζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο 

θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο κε ην ρξφλν δηάξθεηάο ηνπ. Σν κηθξφηεξν 

άκεζν θφζηνο Κν γηα θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ην έρνπκε φηαλ ηειεηψζεη απηή ζ‟ έλα 

ρξφλν Σν πνπ ζα έρνπκε πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δπλακηθνχ καο ζε εμνπιηζκφ, 

πξνζσπηθφ θαη πιηθά.  
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Ο ρξφλνο Σν πνπ αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην άκεζν θφζηνο Κν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

νλνκάδεηαη θαλνληθφο ρξφλνο. Μπνξεί φκσο λα ζέινπκε λα επηηαρχλνπκε ηελ 

θαηαζθεπή, δειαδή λα ηειεηψζεη ε δξαζηεξηφηεηά καο ζηνλ ειάρηζην απφ ηερληθή 

άπνςε δπλαηφ ρξφλν Σα. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ην πεηχρνπκε απηφ ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε 

απνδνηηθφηεξα ζπλεξγεία, ηειεηφηεξα κεραλήκαηα, ππεξσξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ζπλεπψο ζα έρνπκε έλα θφζηνο Κα πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξνεγνχκελν.  

Αλ φκσο απμήζνπκε ην θφζηνο πέξαλ απφ ην Κα δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

ιηγνζηέςνπκε ην ρξφλν θάησ απφ ην Σα. Γηαηί απηφ είλαη ην φξην ηνπ κηθξφηεξνπ 

ρξφλνπ πνπ ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ εμεηάδνπκε 

ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζε θάζε ηζηνξηθή 

ζηηγκή. 

πλεπψο, ην άκεζν θφζηνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, βξίζθεηαη αλάκεζα ζην ειάρηζην 

άκεζν θφζηνο ηεο, Κν, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαλνληθφ ρξφλν δηάξθεηάο ηεο Σν, θαη 

ζην κέγηζην θφζηνο ηεο, Κν, πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην ρξφλν δηάξθεηάο ηεο, Σα.  

 

Δηθόλα 5: Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεο ρξόλνπ-άκεζνπ θόζηνπο δξαζηεξηόηεηαο 

Παξαηεξνχκε φηη πέξαλ απφ ην Κα φζν θη αλ απμήζνπκε ην θφζηνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν ρξφλνο εθηέιεζήο ηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κηθξφηεξνο γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο.Δπίζεο αλ απμεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη ε εξγαζία 

πέξαλ απφ ην Σν ην θφζηνο ηεο ζα κεγαιψζεη γηαηί δελ ζα έρνπκε πηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπκε. 
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Ώζηε, ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην 

ειάρηζην θφζηνο ηεο Κν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαλνληθφ ρξφλν Σν θαη ην κέγηζην 

θφζηνο ηεο Κα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην ρξφλν Σα. 

Καηφπηλ, κπνξνχκε λα βξνχκε ηε δηαθνξά ηνπ κέγηζηνπ απφ ην ειάρηζην θφζηνο 

θαζψο θαη ηε δηαθνξά ηνπ θαλνληθνχ απφ ηνλ ειάρηζην ρξφλν.  

Δηδηθφ θφζηνο δξαζηεξηφηεηαο ή θφζηνο επηηάρπλζεο θαηαζθεπήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο νλνκάδεηαη ην πειίθν ηεο πξψηεο δηαθνξάο δηα ηεο δεχηεξεο θαη 

παξηζηάλεη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα λα πεηχρνπκε κείσζε 

ηεο δηάξθεηάο ηεο θαηά κηα ρξνληθή κνλάδα. 

Σν άκεζν θφζηνο φιεο ηεο θαηαζθεπήο βξίζθεηαη αλ πξνζζέζνπκε κεηαμχ ηνπο ην 

άκεζν θφζηνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Έηζη αλ πξνζζέζνπκε κεηαμχ ηνπο ην ειάρηζην άκεζν θφζηνο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ έρνπκε ην ειάρηζην άκεζν θφζηνο Kmin φιεο ηεο θαηαζθεπήο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δηάξθεηεο δξαζηεξηνηήησλ κε θαλνληθνχο ρξφλνπο, δειαδή ζ' έλα 

κέγηζην ρξφλν Tmax γηα ηε δηάξθεηα φιεο ηεο θαηαζθεπήο.  

Δπίζεο, αλ πξνζζέζνπκε κεηαμχ ηνπο ην κέγηζην άκεζν θφζηνο φισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ έρνπκε ην κέγηζην άκεζν θφζηνο Kamax φιεο ηεο θαηαζθεπήο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δηάξθεηεο δξαζηεξηνηήησλ κε ειάρηζηνπο ρξφλνπο, δειαδή ζ‟ έλα 

ειάρηζην ρξφλν Tmiε γηα ηε δηάξθεηα φιεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο ρξφλνπ-άκεζνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο είλαη 

επίζεο παξαβνιή, πνπ ζηελ πξάμε κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ζα λα είλαη ηεζιαζκέλε.  
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Δηθόλα 6 : Γξαθηθή παξάζηαζε ρξόλνπ-άκεζνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο 

 

2.4.2 ρέζε έκκεζνπ θόζηνπο-ρξόλνπ θαηαζθεπήο 

 

Όζν κεγαιψλεη ε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κεγαιψλεη θαη ην έκκεζν θφζηνο. Ζ 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπο είλαη παξαβνιή πνπ ζηελ πξάμε κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ζαλ επζεία. 

 

Δηθόλα 7 : Γξαθηθή παξάζηαζε ρξόλνπ-έκκεζνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο 

2.4.3 ρέζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο-ρξόλνπ θαηαζθεπήο 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο φπσο έρνπκε αλαθέξεη, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ 

άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ηεο. 
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Δηθόλα 8 : Γξαθηθή παξάζηαζε θόζηε-ρξόλνο θαηαζθεπήο 

Παξαηεξνχκε πσο γηα ηνλ ειάρηζην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο θαηαζθεπήο Tmin έρνπκε 

ην ειάρηζην έκκεζν θφζηνο Kεmin αιιά ην κέγηζην άκεζν θφζηνο Kαmax.  

Αθφκε, γηα ην κέγηζην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο θαηαζθεπήο Tmax έρνπκε ην ειάρηζην 

άκεζν θφζηνο Kamin αιιά ην κέγηζην έκκεζν θφζηνο Kεmax.  

πλεπψο ην ειάρηζην ζπλνιηθφ θφζηνο Kmin πνπ καο ελδηαθέξεη λα βξνχκε, 

αληηζηνηρεί ζ‟ έλα ρξφλν Σ ηεο θαηαζθεπήο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην Tmin θαη 

Tmax. 

2.4.4 Η δηαδηθαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ 

 

i. Βξίζθνπκε γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνλ ειάρηζην ρξφλν 

δηάξθεηάο ηεο κε ην αληίζηνηρν κέγηζην θφζηνο θαη ηνλ θαλνληθφ ρξφλν 

δηάξθεηάο ηεο κε ην αληίζηνηρν ειάρηζην θφζηνο. Μεηά, θαηαξηίδνπκε ηνλ 

πίλαθα ρξφλνπ-θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη γηα θάζε κηα απ‟ 

απηέο ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία θαζψο θαη ην εηδηθφ θφζηνο ή θφζηνο 

επηηάρπλζήο ηνπο.  

ii. Δπηιχνπκε ηα δίθηπα θαη βξίζθνπκε ηνπο ζπλνιηθνχο ρξφλνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο θξίζηκεο δηαδξνκέο ζηηο παξαθάησ δχν πεξηπηψζεηο:  

Πξψην, γηα ην δίθηπν κε ηνπο θαλνληθνχο ρξφλνπο δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ 

ζα έρνπκε ζαλ δηάξθεηα φιεο ηεο θαηαζθεπήο ην Tmax.  
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Γεχηεξν, γηα ην δίθηπν κε ηνπο ειάρηζηνπο ρξφλνπο δξαζηεξηνηήησλ. φπνπ  

έρνπκε ζαλ δηάξθεηα φιεο ηεο θαηαζθεπήο ην Tmin.  

iii. Καηαξηίδνπκε ηνλ πίλαθα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο φηαλ ν 

ρξφλνο πνπ ηειεηψλεη ε θαηαζθεπή κεηαβάιιεηαη απφ Tmax κέρξη Tmin.  

Γηα λα ηνλ θαηαξηίζνπκε, ππνινγίδνπκε πξψηα πφζν είλαη ην άκεζν θφζηνο ηεο 

θαηαζθεπήο φηαλ ε δηάξθεηά ηεο κεηαβάιιεηαη απφ Tmax ζε Tmin.  

Γηα Tmax έρνπκε ην ειάρηζην άκεζν θφζηνο Kαmin. πλεπψο πξνζπαζνχκε λα 

βξνχκε ηελ αχμεζε ηνπ ζηηο δηάθνξεο ηηκέο πνπ παίξλεη ν ρξφλνο θαηαζθεπήο θαζψο 

κεηψλεηαη απφ Tmax ζην Tmin. 

Σε κείσζε απηή ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαζθεπήο ηελ πεηπραίλνπκε κεηψλνληαο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ ηε δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ κε ηνπο θαλνληθνχο 

ρξφλνπο. 

Πξέπεη λα κεηψζνπκε ην ρξφλν ησλ θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ην 

κηθξφηεξν εηδηθφ θφζηνο, ψζηε ε αχμεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηνπο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε. 

Δδψ ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί φηαλ κεηψλνπκε ηηο δηάξθεηεο ησλ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είλαη δπλαηφλ λ‟ αιιάμεη ε θξίζηκε δηαδξνκή απφ θάπνηνπο ρξφλνπο 

θαη πέξα. Όηαλ γίλεη απηφ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ θαηλνχξγηα θξίζηκε 

δηαδξνκή, αλ ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε ηε κείσζε ησλ δηαξθεηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Όηαλ βξνχκε ηελ αχμεζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο γηα ηνπο δηάθνξνπο ρξφλνπο ηεο 

θαηαζθεπήο αλάκεζα ζην Tmax θαη ην Tmin ηελ πξνζζέηνπκε ζην Kαmin θαη έηζη 

ππνινγίδνπκε ην άκεζν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρξφλνπο.  

Μεηά, ππνινγίδνπκε πφζν είλαη ην έκκεζν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο φηαλ ε δηάξθεηά 

ηεο κεηαβάιιεηαη ζε ηηκέο απφ Tmax κέρξη Tmin. 
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Σέινο, πξνζζέηνπκε ην έκκεζν θαη ην άκεζν θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο πνπ έρνπκε βξεη 

γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην Tmax θαη ην Tmin. Γηα θάπνηνλ απ' 

απηνχο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα γίλεηαη ειάρηζην.  

Ζ ζεκαζία ηεο κεζφδνπ είλαη κεγάιε γηαηί κε απηή δελ παξαθνινπζνχκε κφλν ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ απφ άπνςε ρξφλνπ, αιιά παξαθνινπζνχκε θαη ηηο 

επηδξάζεηο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ θάζε επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο 

θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

Φπζηθά, ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο κεζφδνπ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε αθνχ ζηηο 

δπζθνιίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, πξνζηίζεληαη πνιιέο άιιεο, φπσο είλαη: ν αθξηβήο 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θφζηνπο επηηάρπλζεο ν 

αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο θ.ι.π. (Α. Καζηξηλάθε, 2002)  
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3. Πξνθνζηνιόγεζε έξγσλ 

 

Ο φξνο πξνθνζηνιόγεζε (engineer‟s estimate, design estimate), αλαθέξεηαη ζην 

πξνδεκνπξαζηαθφ ζηάδην, ελψ φξνο θνζηνιόγεζε αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηειηθή απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο (construction estimate). Οη 

πξνθνζηνινγήζεηο ησλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηηο Γεκνπξαηνχζεο Αξρέο, 

φζν θαη γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο θαηαζθεπαζηέο. Οη ζηφρνη ηνπο είλαη, βέβαηα, 

δηαθνξεηηθνί: 

Ζ γλψζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ελφο ηερληθνχ έξγνπ πξηλ νινθιεξσζεί απηή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ θχξην (ηδηνθηήηε) ηνπ έξγνπ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

i. Γίλεη ζηνηρεία θξίζηκα ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα, πξνηεξαηφηεηα θαη ην αλ 

είλαη ζπκθέξνπζα ή φρη ε θαηαζθεπή.  

ii. Βνεζά ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξζφηεξε θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ (θεθαιαίσλ) ηνπ.  

iii. Δίλαη θξίζηκε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηνχλ γηα λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή.  

Δπίζεο γηα ηνλ εξγνιάβν είλαη εληειψο απαξαίηεην ζηνηρείν πξηλ δψζεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο θαηαζθεπήο.  

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπληάμεη έλαλ πιήξε πξνυπνινγηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο θφζηε: Γεο, κειεηψλ-επηβιέςεσλ-ζπκβνχισλ, αδεηψλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ, 

θπξίσο θαηαζθεπήο. ζπληήξεζεο-ιεηηνπξγίαο. 

Τπάξρνπλ θαηά πξνζέγγηζε πξνυπνινγηζκνί θαηαζθεπήο, κε ζθνπφ λα παξέρεηαη 

γξήγνξα ην θφζηνο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ην ζπγθξίλνπκε κε απηφ πνπ βξήθακε κε 

αθξηβέζηεξεο κεζφδνπο ή κε ην θφζηνο άιισλ παξφκνησλ θαηαζθεπψλ πνπ έγηλαλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ηφπν θαη ρξφλν. πλήζσο αλάγνπκε ην θφζηνο αλά κνλάδα θαηαζθεπήο 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ. Π.ρ. ζε νηθίεο. γξαθεία, θαηαζηήκαηα αλά m
2
, ζε 
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ζρνιεία αλά καζεηή, ζε λνζνθνκεία αλά θιίλε, ζε ζηάδηα αλά ζεαηή, ζε δξφκν αλά 

ρηιηφκεηξν κήθνπο. 

Όηαλ βξεζεί ην θφζηνο αλά κνλάδα θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Π.ρ. κε ην είδνο θαηαζθεπήο (νηθνδνκηθφ, νδνπνηίαο. ιηκεληθφ, 

θ.ι.π.), κε ηε ρξήζε (πνιπθαηνηθία, κνλνθαηνηθία, γξαθεία, θ.ι.π.), κε ηελ πνηφηεηα 

(πνιπηειήο, θαιή, κέηξηα, θ.ι.π.) θαη κε ηε ζέζε (νζηηθή, εκηαζηηθή, αγξνηηθή, 

θ.ι.π.).  

Όηαλ θαηαξηίδνπκε ιεπηνκεξή πξνυπνινγηζκφ θαηαζθεπήο, καο ελδηαθέξεη λα 

γλσξίδνπκε ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ 

αλάινγα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. Αλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ηδηψηεο. νη 

ηηκέο ππνινγίδνληαη ζπλήζσο πξνζεγγηζηηθά κε βάζε ηηκέο απφ πξνεγνχκελα 

αλάινγα έξγα, αλ φκσο, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ην δεκφζην ππνινγίδνληαη κε 

ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. Σέινο 

πξνζπαζνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ πηζαλή εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη 

πεξηιακβάλνπκε ζρεηηθφ πνζφ ζηελ πηζαλή αλαζεψξεζε.  

Τπάξρνπλ πίλαθεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαηάξηηζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο Π.ρ. νη παξαηηζέκελνη ζην παξάξηεκα πίλαθεο νκάδσλ 

εξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο 

ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ νηθνδνκηθνχ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο αλάινγα κε ην είδνο θαηαζθεπήο, θ.ι.π. . (Α. Καζηξηλάθε, 2002)  

3.1 πκβαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο θαηαζθεπήο δεκνζίνπ έξγνπ 

 

Παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάιπζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ελφο δεκνζίνπ 

έξγνπ φπσο παξνπζηάδνληαη απφ [Παληνπβάθεο, 2003].  

Σν έξγν πξνηνχ θαηαζθεπαζηεί, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη 
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ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη πιεξσκέο. Όια 

απηά απνηππψλνληαη ζε έγγξαθα. Σα έγγξαθα απηά νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ην 

ζέκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Κάζε κηα απφ ηηο νκάδεο απηέο εγγξάθσλ νλνκάδεηαη 

Σεύρνο Γεκνπξάηεζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ) ή πκβαηηθό Σεύρνο (κεηά 

ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). 

 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ή ηα ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πιήξεο κειέηε (ηεχρε ππνινγηζκψλ), ηα ηειηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ηα 

αλαγθαία ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. 

 Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (Σ.Π.). 

 Αλάιπζε Σηκψλ. 

 Πξνκέηξεζε εξγαζηψλ. 

 Πξνυπνινγηζκφο. 

 Σηκνιφγην. 

 Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.) 

 Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Γηαθήξπμε ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

3.2 Ιζρύνλ ζύζηεκα πξνθνζηνιόγεζεο έξγσλ ζηελ Διιάδα 

 

H πξνθνζηνιφγεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

δεκνπξάηεζεο βαζίζζεθε ζηελ ρψξα καο, επί ζεηξά εηψλ, ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

Αλαιχζεσλ Σηκψλ κε ηππνπνηεκέλεο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη 

ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο απφδνζεο / απαζρφιεζεο / ελζσκάησζεο ησλ πφξσλ αλά 

εξγαζία (κεραληθφο εμνπιηζκφο / εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ /πιηθά). 
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Ζ κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ησλ έξγσλ ζε επί κέξνπο θαηαζθεπαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απηνηειψο πξνκεηξνχκελεο θαη επηκεηξνχκελεο (δηεζλψο απνδίδεηαη 

κε ηνλ φξν WBS: Works Break-down System), απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηνλ ζπλήζε ηξφπν δεκνπξάηεζεο ησλ Γεκνζίσλ, αιιά θαη αξθεηψλ 

Ηδησηηθψλ Έξγσλ. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έηπρε γεληθήο εθαξκνγήο επί 30 

πεξίπνπ έηε είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οη Δγθεθξηκέλεο Αλαιχζεηο Σηκψλ (θαη Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα) ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ εγθξίζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1975 θαη 1977 είραλ ηελ 

αθφινπζε δηάξζξσζε: 

ΑΣΔΟ   Αλάιπζε Σηκψλ Έξγσλ Οδνπνηίαο (ΟΓΟ) 

ΑΣΟΔ   Αλάιπζε Σηκψλ Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΟΗΚ) 

ΑΣΤΔ   Αλάιπζε Σηκψλ Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ΤΓΡ) 

ΑΣΛΔ   Αλάιπζε Σηκψλ Ληκεληθψλ Έξγσλ (ΛΗΜ) 

ΑΣΔΠ   Αλάιπζε Σηκψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ (ΠΡ) 

ΑΣΖΔ   Αλάιπζε Σηκψλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ (ΖΛΜ) 

ΑΣΑΔ   Αλάιπζε Σηκψλ Αλαδαζσηηθψλ Δξγαζηψλ (ΓΑ) 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο θαηά θαηξνχο Αλαιχζεηο Σηκψλ Έξγσλ Δπηζθεπψλ απφ 

εηζκνχο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. Δπηπξφζζεηα, αλαιχζεηο ηηκψλ ζπλέηαζζαλ θαη νη 

Μειεηεηέο φηαλ ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζήο ηνπο πεξηιακβαλφηαλ ε ζχληαμε 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο γηα ηελ θάιπςε αληηθεηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ δελ θάιππηαλ 

νη ζεζκνζεηεκέλεο Αλαιχζεηο Σηκψλ. 

Πξνθαλψο νη αλαιχζεηο απηέο δηέθεξαλ απφ κειέηε ζε κειέηε θαη απφ Τπεξεζία ζε 

Τπεξεζία. Δλίνηε είραλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ακνηβήο ησλ Μειεηεηψλ, ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηηο παιαηέο δηαηάμεηο ε ακνηβή πξνέθππηε κε βάζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ. 

Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ δεκνπξαηνπκέλσλ έξγσλ πνιχ ζπρλά δελ ήηαλ βαζηζκέλνη 

απνθιεηζηηθά ζηα άξζξα ησλ εγθεθξηκέλσλ Αλαιχζεσλ ηηκψλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηα 

κεγάια έξγα (Δγλαηία Οδφο, ΠΑΘΔ θιπ) θαη ζηα έξγα ησλ Ο.Κ.Ω. (ΔΤΓΑΠ θιπ). 
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Πνιχ ζπρλά πεξηειάκβαλαλ ζχλζεηα άξζξα (π.ρ. θαηαζθεπή ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο 

κε ηελ κεηαθνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, πιήξεο θαηαζθεπή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ, εθζθαθή ραλδάθσλ ππνδνρήο ππνγείσλ δηθηχσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αληηζηεξίμεσο ησλ παξεηψλ θαη ηεο επαλεπίρσζεο, εθζθαθή ζε πάζεο θχζεσο 

έδαθνο κε ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε θιπ.). 

Ζ κεζφδεπζε απηή απινπνηνχζε κελ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ επηκεηξήζεσλ, αιιά 

θαζηζηνχζε ππνθεηκεληθή ηελ πξνθνζηνιφγεζε θαη δελ επέηξεπε ηελ άκεζε 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ δεκνπξάηεζεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ. 

Καηά θαλφλα, ηα πεξηζζφηεξα έξγα πεξηιακβάλνπλ αξθεηέο εξγαζίεο πνπ δελ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο Αλαιχζεηο Σηκψλ. Σειείσο ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη εδψ κεξηθέο απφ ηηο εξγαζίεο απηέο: 

 θαηαζθεπή αληηνιηζζεηηθνχ ηάπεηα 

 κεηαιιηθά ζηεζαία αζθαιείαο 

 γεσπθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ 

 γεσπθάζκαηα δηαρσξηζκνχ 

 πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

 δίθηπα απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

 δίθηπα απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iroε) 

 ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα γεθπξψλ (ν θαηάινγνο είλαη αξθεηά καθξχο) 

Οη ζεζκνζεηεκέλεο Αλαιχζεηο Σηκψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70. Ζ 

κφλε νπζηαζηηθή επέκβαζε πνπ είρε γίλεη έθηνηε είλαη ε αλακφξθσζε ηεο Αλάιπζεο 

Σηκψλ Έξγσλ Οδνπνηίαο θαηά ην 1994. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Νέαο ΑΣΔΟ ήηαλ ν 

αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εκεξεζίαο δαπάλεο κεραλεκάησλ έξγσλ. Σν 

ζεκαηνιφγηφ ηεο φκσο παξέκεηλε ακεηάβιεην θαη ειιηπέο. 

Δίλαη εκθαλέζηαηεο νη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ηνπ παιαηνχ „‟ζπζηήκαηνο‟‟ 

πξνθνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδνζεί 
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κέξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ αδηθαηνινγήησο πςειψλ εθπηψζεσλ. 

Οη επηπηψζεηο ησλ ππεξβνιηθψλ εθπηψζεσλ ήηαλ δπζκελέζηαηεο ηφζν γηα ηηο 

Γεκνπξαηνχζεο Αξρέο, φζν θαη γηα ηηο Δξγνιεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  

3.3 Σα Νέα Δληαία Σηκνιόγηα ΤΠΔΥΩΓΔ (ΝΔΣ) 

 

Με ηελ ζεζκνζέηεζε θαηά ην 2004 ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ (ΝΔΣ) απφ ην 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., νη παιαηέο Αλαιχζεηο Σηκψλ έπαπζαλ νξηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο „‟εξγαιεία‟‟ θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δεκνπξαηνπκέλσλ έξγσλ (δει. 

πξνθνζηνιφγεζεο εθ κεξνπο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ). 

Σα ηηκνιφγηα απηά, φπσο είλαη θπζηθφ, δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο, ηφζν σο πξνο ην 

πεξηγξαθηθφ κέξνο ησλ δηαθφξσλ άξζξσλ, φζν θαη σο πξνο ηηο ηηκέο κνλάδνο (γηα 

ηελ απηή πεξίνδν αλαθνξάο). Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ ηα ζχλζεηα άξζξα 

(ι.ρ. εθζθαθή κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε). 

ηφρνο ησλ ΝΔΣ ήηαλ ε θαηά εληαίν ηξφπν θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

έξγσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. 

Οη ηηκέο ησλ ΝΔΣ δελ βαζίζζεθαλ ζε θάπνην ζχζηεκα αλαιχζεσλ ηηκψλ, αιιά 

πξνζδηνξίζζεθαλ απφ Δπηηξνπή Γηεπζπληψλ Καηαζθεπαζηηθψλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ, κε βάζε ζηνηρεία ηηκψλ πξνζθνξάο δεκνπξαηεζέλησλ έξγσλ, έξεπλα 

αγνξάο θαη ππνινγηζκνχο. Οη ηηκέο απηέο πξνζδηνξίζζεθαλ θαη‟ αξρήλ ην 2004 (θαηά 

ηελ αξρηθή έθδνζε ησλ ΝΔΣ) θαη ζηελ ζπλέρεηα επηθαηξνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο εμ 

απηψλ θαηά ηηο βειηηψζεηο – ζπκπιεξψζεηο ησλ ΝΔΣ πνπ έγηλαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2007 (φισλ ησλ θαηεγνξηψλ έξγσλ), ηνλ Μάην ηνπ 2008 (ΟΓΟ) θαη ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2009 (ΤΓΡ, ΛΗΜ). 

Κάζε άξζξν ησλ ΝΔΣ θέξεη αληηζηνίρεζε κε θάπνην απφ ηα άξζξα ησλ παιαηψλ 

Αλαιχζεσλ Σηκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο. 
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3.4 Καηεγνξίεο λέσλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ (ΝΔΣ): 

 

Ζ ηειεπηαία επηθαηξνπνίεζε ησλ λέσλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ έγηλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2013 θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο θείκελα θαη πίλαθεο ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

θνζηνιφγεζε δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. 

 ΝΔΣ έξγσλ νδνπνηίαο 

Δληαία Σηκνιφγηα Δξγσλ Οδνπνηίαο - Δθδνζε 2013 - Πεξηγξαθηθά άξζξα 

Δληαία Σηκνιφγηα Δξγσλ Οδνπνηίαο - Δθδνζε 2013 - Πίλαθαο ηηκψλ κνλάδαο 

Βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα θαηά δνκηθφ ζηνηρείν (ζεκέιηα, βάζξα, αλσδνκέο) 

Πεξηιακβάλεη άξζξα γηα εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ/θαηεδαθίζεσλ, γεσηερληθέο εξγαζίεο, 

άξζξα εμνπιηζκνχ νδψλ (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε, αζθάιεηα νδνχ), 

θαζψο θαη άξζξα νδνθσηηζκνχ.  

Σν ΝΔΣ Οδνπνηίαο, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία έθδνζή ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013, πξνβιέπεη ηέζζεξεο δηαβαζκίζεηο ησλ ηηκψλ κνλάδαο 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (πξν ΓΔ&ΟΔ, απξνβιέπησλ, 

αλαζεψξεζεο θαη ΦΠΑ): 

 Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 10,00 εθαη. € : εθαξκνγή βαζηθήο ηηκήο 

 Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 5,00 έσο 10,00 εθαη. 

 Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 1,50 έσο 5,00 εθαη. 

 Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο 1.500.000 €  
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Δηθόλα 9: Παξάδεηγκα ΝΔΣ έξγνπ νδνπνηίαο 

Αληίζηνηρα έρνπλ εθδνζεί ΝΔΣ γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή εξγαζία θαη ρσξίδνληαη ζηα 

παξαθάησ είδε θαη απνηεινχληαη απφ ηα πεξηγξαθηθά άξζξα θαη ην πίλαθα ηηκψλ 

κνλάδαο. 

1. Δληαία Σηκνιφγηα Δξγσλ Πξαζίλνπ - Δθδνζε 2013 

2. Δληαία Σηκνιφγηα Ληκεληθψλ Δξγσλ - Δθδνζε 2013 

3. Δληαία Σηκνιφγηα ΖΛΜ Δξγαζηψλ έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ 

- Δθδνζε 2013 

4. Δληαία Σηκνιφγηα Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ - Δθδνζε 2013 

5. Δληαία Σηκνιφγηα Τδξαπιηθψλ Δξγσλ - Δθδνζε 2013 

6. Δληαία Σηκνιφγηα Δξγσλ Οδνπνηίαο - Δθδνζε 2013 

3.5 ηόρνη πξνθνζηνιόγεζεο έξγσλ 

 

3.5.1 Από ηελ πιεπξά ηεο Γεκνπξαηνύζαο Αξρήο (ΚηΔ) 

 

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

ρξεκαηνδφηεζεο (πηζηψζεηο Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πηζηψζεηο 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, Πξνγξάκκαηα πγρξεκαηνδφηεζεο Έξγσλ απφ ηελ ΔΔ). 

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

δειαδή λα ειαρηζηνπνηήζεη ην ελδερφκελν επηγελφκελεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ 
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πέξαλ ησλ αξρηθψο πξνβιεθζεηζψλ (πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη δηαδηθαζίεο εμεχξεζεο 

πξνζζέησλ πφξσλ - ζπκπιεξσκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο), θαη αθ‟ εηέξνπ λα απνθχγεη 

ηελ κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηεο πξνβιεθζείζαο δαπάλεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδφηε. 

Σα αλσηέξσ βεβαίσο πξνυπνζέηνπλ πιήξε σξίκαλζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, ψζηε 

λα είλαη δπλαηφλ λα πξνκεηξεζνχλ θαη λα θνζηνινγεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμπγηάλζεσλ εδαθψλ, ηεο νξζήο θαηάηαμεο ησλ εθζθαθψλ σο πξνο ηελ 

εθζθαςηκφηεηα, ηεο νξζήο εθηίκεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (φζνλ αθνξά ζέκαηα ιήςεο/απφζεζεο 

πξντφλησλ εθζθαθψλ) θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα βαζηθψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ. 

Σα ΝΔΣ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νξζήο εθηίκεζεο ηεο κεηαθνξηθήο δαπάλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν (ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

θφζηνπο γηα ηα έξγα νδνπνηίαο). Παξέρνπλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ βαζηθψλ πιηθψλ ζηα νηθνδνκηθά έξγα, φπσο 

κάξκαξν, θαη μπιεία. ηα ζρεηηθά άξζξα δίδνληαη ηδηαίηεξεο ηηκέο γηα ην πιηθφ 

(ελδεηθηηθή ηηκή ζπλήζνπο πνηφηεηαο) θαη ηελ εξγαζία 

δηακφξθσζεο/ηνπνζέηεζεο/εθαξκνγήο (θαηνχξα), πνπ παξακέλεη ζηαζεξή 

αλεμαξηήησο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ν Μειεηεηήο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη, κεηά απφ έξεπλα αγνξάο, λα 

δηακνξθψζεη αλάινγα ηελ ηηκή κνλάδνο. 

εκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ νινθιήξσζε 

ελφο έξγνπ είλαη θαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη δηεπζέηεζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Αξραηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ), ε ζπληέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ απαιινηξηψζεσλ 

θαζψο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθέο 

αδεηνδνηήζεηο, ψζηε ν ρψξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ λα παξαδνζεί ειεχζεξνο ζηνλ 

Αλάδνρν. Δθθξεκφηεηεο σο πξνο ηα ζέκαηα απηά έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ελίνηε θαη ζην ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. 
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Σέινο, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ νη εθπηψζεηο πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη λα 

επξίζθνληαη ζε ινγηθά επίπεδα. Απηφ, βέβαηα, έρεη νδεγήζεη ζε πηνζέηεζε 

„‟ζπγθξαηεκέλσλ‟‟ ηηκψλ ζηα ΝΔΣ, ηηκψλ δειαδή πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο λα πξνζθέξνπλ πςειέο εθπηψζεηο. 

Ο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο βάζεη ησλ ΝΔΣ έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Δηθόλα 10 : Αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο Τπεξεζίαο βάζεη ησλ ΝΔΣ 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθφο γηα κηα θαηεγνξία/νκάδα εξγαζηψλ έξγνπ 

Οδνπνηίαο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζηελ πεξηνρή 5,00 - 10,00 εθαη. €. 

ηελ αξηζηεξή ζηήιε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ, ελψ ζηελ 4ε 

ζηήιε ην πξνβιεπφκελν θαη‟ άξζξν θνλδχιην ησλ παιαηψλ Αλαιχζεσλ Σηκψλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο. 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ΒΔΡΒΑΗΝΗΩΣΖ ΖΛΗΑ  51 

 

Σα άξζξα πνπ έρνπλ γξακκνζθηαζζεί θέξνπλ αζηεξίζθν ζηα ΝΔΣ {*}. Οη 

αλαγξαθφκελεο ζηνλ πίλαθα ηηκέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ δαπάλε ησλ κεηαθνξψλ. 

Λ.ρ. ην άξζξν Α2: Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο, ζην Πεξηγξαθηθφ 

Σηκνιφγην ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη φηη πεξηιακβάλεη θαη ηελ κεηαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

ηελ βαζηθή ηηκή ηνπ ΝΔΣ Οδνπνηίαο = 0,58 €/m3, έρεη πξνζηεζεί δαπάλε 

κεηαθνξάο πνπ εθηηκήζεθε 1,25 €/m
3
, δει. 5 km x 0,25 €/m

3
.km, νπφηε ε ηηκή 

εθαξκνγήο δηακνξθψλεηαη ζε 0,58 + 1,25 = 1,83 €/m
3
 (λνείηαη επηκεηξνχκελν φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν Α-2 ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ). 

Με βάζε ηνλ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαηαξηίδεηαη ν ζπλνπηηθφο, ν νπνίνο έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

 

Δηθόλα 11 : πλνπηηθόο πίλαθαο πξνϋπνινγηζκνύ Τπεξεζίαο βάζεη ησλ ΝΔΣ 

Σν ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην θφζηνο ησλ έξγσλ απφ ηηο 

κεγάιεο θαη ζπρλέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηεο αζθάιηνπ ζηελ αγνξά, 

πηνζέηεζε ηελ κέζνδν ηεο απνινγηζηηθήο πιεξσκήο ηεο ελζσκαησκέλεο ζηα έξγα 

αζθάιηνπ νδνζηξσζίαο. 
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Με ηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 21 (αξηζ. πξση. Γ17α/11/116/ΦΝ 437/02-10-2008) κε ζέκα 

„‟Οδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηεο αζθάιηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ‟‟, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ ηηκή ηεο αζθάιηνπ ζα ιακβάλεηαη απφ ην εκεξήζην δειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο - Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ - Γελ. Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ - Γ/λζε 

Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ζην έξγν. Ζ ηηκή απηή ζα 

πξνζαπμάλεηαη κε ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο, φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

2. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηεο αζθάιηνπ αζθαιηηθήο ζηξψζεο ζα 

πξνθχπηεη απφ ηα πνζνζηά ηεο αζθάιηνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε απφ ηελ ππεξεζία κειέηε ζχλζεζεο, θαη απφ ην πάρνο ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζπκβαηηθά. 

Ζ σο άλσ ηηκή ηεο αζθάιηνπ παξέρεηαη ήδε ζε εκεξήζηα βάζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γελ. Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ ΤΠ.ΑΝ. (http://www.gge.gr/ ) ππφ ηελ αθφινπζε 

κνξθή: 

 

 

Δηθόλα 12 : Σηκή αζθάιηνπ από ηε Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

Όζνλ αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαηά θαλφλα νη 

δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ αθέξαηα πνζνζηά έθπησζεο αλά νκάδα 

εξγαζηψλ. 
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3.5.2 Από ηελ πιεπξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδόρνπ 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο επηδηψθεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηνπ ακέζνπ θαη ηνπ εκκέζνπ 

θφζηνπο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη: 

 απφ ηηο ηηκέο πξνκεζείαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνο ελζσκάησζε πιηθψλ 

 απφ ηελ δαπάλε απαζρφιεζεο ηνπ απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ηδηνθηήηνπ ή ελνηθηαδνκέλνπ) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 απφ ηελ δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

 απφ ηηο απαηηνχκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θηλεηνπνίεζε / 

απνθηλεηνπνίεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ, δηακφξθσζε νδψλ πξνζπέιαζεο 

θιπ.  

 απφ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηειέρσζεο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 απφ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 απφ ηηο δαπάλεο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 απφ ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ΚηΔ ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο ζεσξνχληαη 

αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο 

 απφ ηελ δαπάλε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ 

 απφ ηα απαηηνχκελα αζθάιηζηξα, ηέιε, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

θιπ 

 απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ γεληθψλ δαπαλψλ δηνίθεζεο/ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

 απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο 

 απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

 απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο 

Απφ ηηο αλσηέξσ επηκέξνπο δαπάλεο, κφλνλ νη ηξεηο πξψηεο απνηεινχλ ζπληζηψζεο 

ηνπ ακέζνπ θφζηνπο. Όιεο νη ππφινηπεο εληάζζνληαη ζην έκκεζν θφζηνο. 
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Με βάζε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη ζηελ ζπλέρεηα κε βάζε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

επηδηψμεηο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δηακνξθψλεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

3.6 Μεζνδνινγία θαηάξηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζθηαγξαθείηαη κε ην 

αθφινπζν παξάδεηγκα ελφο ηππηθνχ έξγνπ νδνπνηίαο. 

3.6.1 1
ε
 Φάζε  

 

Με βάζε ηελ πξνκέηξεζε ηεο κειέηεο ή ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Τπεξεζίαο: 

 πγθεθαιαηψλνληαη ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά αληηθείκελα: 

o εθζθαθέο (πάζεο θχζεσο) 

o θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα (ζε m
3
) 

o ζηδεξνπιηζκνί 

o ζηξψζεηο νδνζηξσζίαο (ζε m
3
) 

o αζθαιηηθέο ζηξψζεηο (ζε m
3
 ή ton) 

o ελζσκαηνχκελα πιηθά (ζσιήλεο, ζηεζαία, ρπηνζηδεξά είδε απνρέηεπζεο, 

πιηθά θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο θιπ) 

 Τπνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα απαηηνπκέλσλ ζξαπζηψλ αδξαλψλ. 

 Τπνινγίδεηαη ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ θαη θνζηνινγείηαη. 

 Δθηηκάηαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εθζθαθψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, 

γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ή/θαη επί ηφπνπ επίζθεςε. 

 Καηαλέκεηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζε „‟ζπλεξγεία‟‟ θαη κειεηάηαη ε ζχλζεζή 

ηνπο ζε εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ, κε βάζε ζηνηρεία απνδφζεσλ απφ ην αξρείν 

ηεο εηαηξείαο θαη ζπλαξηήζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη, 

ελδερνκέλσο, νξηζκέλσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Καηαξηίδνληαη πίλαθεο απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
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 Γίλεηαη έξεπλα αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξνο ελζσκάησζε πιηθψλ, ή 

εξεπλάηαη ην αξρείν ηεο εηαηξείαο γηα πξφζθαηεο ηηκέο ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ. 

 Δθηηκάηαη αλ ηα απαηηνχκελα αδξαλή, ζθπξνδέκαηα θαη αζθαιηηθά ζα 

εμαζθαιηζζνχλ κε ηδηνπαξαγσγή ή απφ ιεηηνπξγνχληα ζπγθξνηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο. 

 Αλαιχνληαη νη απαηηνχκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα ππνζηήξημεο 

ησλ εξγαζηψλ (ζηνηρεία εκκέζνπ θφζηνπο) θαη θνζηνινγνχληαη. 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη ην θφζηνο Κ ηνπ έξγνπ. Δάλ νη 

ππνινγηζκνί, γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, πεξηνξίδνληαη ζηα αληηθείκελα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 85% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Τπεξεζίαο, ηφηε σο θφζηνο 

ππνινγηζκνχ ιακβάλεηαη ην πνζφλ Κ΄= Κ / 0,85. 

Αθνινπζεί αλαγσγή (κε πθαίξεζε) ηνπ θφζηνπο Κ ή Κ΄ ψζηε λα εληαρζνχλ ζ‟ απηφ 

νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ινηπά ζηνηρεία εκκέζνπ 

θφζηνπο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα γηα ηελ 

επηρείξεζε. θαη πξνθχπηεη ην ηειηθφ θφζηνο = ηηκή πξνζθνξάο πξν ΦΠΑ: 

ΣΠ = Κ΄ / (1,00 - α%) 

Ο ζπληειεζηήο α απνηππψλεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. απνδνρή κηθξήο 

δεκίαο έλαληη κεγαιχηεξεο ιφγσ αξγίαο, αθφκε θαη „‟πξνεμφθιεζε‟‟ αμηνπνίεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη κηα „‟ραιαξή‟‟ επίβιεςε. 

3.6.2 2
ε
 Φάζε 

 

Απνθαζίδεηαη ινηπφλ θαηά ηα αλσηέξσ λα δνζεί πξνζθνξά ζπλνιηθνχ χςνπο ΣΠ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Ηζρχεη:  ΣΠ = Πξνυπνινγηζκφο Τπεξεζίαο x 1,18 (ΓE&OE) x (1 - εm) 

φπνπ εm : ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο 

 Ζ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, είηε πξφθεηηαη γηα ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ είηε 

πξφθεηηαη γηα πξνζθνξά αθεξαίσλ πνζνζηψλ εθπηψζεσο αλά θαηεγνξία 
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εξγαζηψλ, ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο νκαιφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 

1418/84 θαη ησλ εξκελεπηηθψλ απηνχ Π.Γ. 

Ζ νκαιφηεηα ηεο πξνζθνξάο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

(1 – εm) x 1,10 ≥ (1 – ε) ≥ 0,90 x (1 – εm) 

φπνπ:  ε = ε έθπησζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ή νκάδα εξγαζηψλ 

εm = ε ηεθκαξηή έθπησζε ηεο πξνζθνξάο (κέζε έθπησζε) 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε κέζε έθπησζε είλαη εm = 30%, κπνξνχλ λα δνζνχλ 

εθπηψζεηο απφ 23% έσο 37% αλά θνλδχιην (άιιεο επί πιένλ θαη άιιεο κηθξφηεξεο 

ηεο κέζεο έθπησζεο, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε ζπλνιηθή „‟ξνπή‟‟ σο πξνο ηελ κέζε 

έθπησζε λα είλαη κεδεληθή). 

Ζ δπλαηφηεηα απηή επηηξέπεη ηελ ζρεηηθή πξηκνδφηεζε θνλδπιίσλ φηαλ εθηηκάηαη φηη 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ νη πνζφηεηέο ηνπο, ή φηαλ εληάζζνληαη ζε αξρηθά ζηάδηα ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο (βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ), ή αθφκε φηαλ ε ηηκή ηνπ 

ηηκνινγίνπ Τπεξεζίαο είλαη ζρεηηθψο ρακειή. 

Αληίζεηα, θνλδχιηα πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα κεησζνχλ πνζνηηθά ή λα 

απαιεηθζνχλ (π.ρ. κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ), 

νδεγνχληαη πξνο ην άλσ φξην ηεο έθπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξηκνδνηεζνχλ ηα 

ππφινηπα. 

 

3.6.3 πκπεξάζκαηα 

 

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ αληηζηνηρνχλ άκεζα ζην θφζηνο εθάζηεο εξγαζίαο, 

αιιά απνηεινχλ „‟πξνζαξκνγή‟‟ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ ΓΔ&ΟΔ) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Τπεξεζίαο. 
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 Σν εθηηκψκελν απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θφζηνο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

επηδηψμεηο „‟πξνβάιινληαη‟‟ ζρεδφλ αλαινγηθά επί ηνπ ηηκνινγίνπ Τπεξεζίαο 

(ζρεδφλ, θαη φρη απνιχησο αλαινγηθά, ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ην 

επηηξεπηφ φξην νκαιφηεηαο ησλ εθπηψζεσλ). 

 Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

1 1

1.00
1.18

1.00 %

n n

i i

qi pi qi ci
a

  

 

    


   

φπνπ:  ε = ν αξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηηκνινγίνπ 

qi = ε πνζφηεηα εξγαζηψλ αλά άξζξν 

pi = ε ηηκή πξνζθνξάο αλά άξζξν 

ci = ε ηηκή θφζηνπο αλά άξζξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγίαο ηνπ 

εκκέζνπ θφζηνπο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ βιέςεσλ 

α% ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ εκκέζνπ θφζηνπο θαη επηδησθνκέλνπ απφ ηελ 

επηρείξεζε νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο 
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4. πζηήκαηα πξνθνζηνιόγεζεο αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ 

 

4.1 πζηήκαηα πξνθνζηνιόγεζεο εθαξκνδόκελα από ηηο Πνιηηεηαθέο 

Γηεπζύλζεηο πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ησλ ΗΠΑ  

 

Οη πνιηηεηαθέο Γηεπζχλζεηο πγθνηλσληαθψλ Δξγσλ (ΓΔ) ησλ ΖΠΑ (DOTs: 

Departments of Transportation) ρξεζηκνπνηνχλ ηππνπνηεκέλα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα 

(Standard Items Lists), κε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο, ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο 

θαη κε παξαπνκπέο ζηα ηζρχνληα πξφηππα ASTM
1
 θαη AASHTO

2
 θαηά πεξίπησζε 

γηα ηα ελζσκαηνχκελα πιηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ. 

Σα ηππνπνηεκέλα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα πεξηιακβάλνπλ έσο θαη 2000 άξζξα (ν 

αξηζκφο δηαθέξεη απφ Πνιηηεία ζε Πνιηηεία) πνπ θαιχπηνπλ ηα έξγα Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ, ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηεο νδνχ, ηελ ζήκαλζε-αζθάιεηα θαη ηα 

θπηνηερληθά έξγα. 

Δθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο είηε κε ζπκπιήξσζε αλνηθηνχ ηηκνινγίνπ 

βάζεη πξνκέηξεζεο ηνπ ΚηΔ (BoQ: Bill of Quantities) είηε ζπαληφηεξα κε θαη‟ 

απνθνπή ηίκεκα γηα πιήξσο απνπεξαησκέλν έξγν. Καηά θαλφλα, θξηηήξην αλάζεζεο 

είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή (πξνζθνξά κεηνδφηε - low bid). 

Ο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο (engineer‟s estimate) άιινηε θνηλνπνηείηαη πξνο ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο θαη άιινηε φρη. Όηαλ αλακέλεηαη επξεία ζπκκεηνρή ζηελ 

δεκνπξαζία ζπλήζσο αλαθέξεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, είηε σο ζπλνιηθφ πνζφλ είηε σο 

πεξηνρή πξνεθηηκνπκέλνπ θφζηνπο (π.ρ. θαηαζθεπή νδνχ ... εθηηκσκέλεο δαπάλεο 

4,5-5,0 εθαη. $). Αληίζεηα, φηαλ ην έξγν είλαη εηδηθφ ή δπζρεξέο ή ζε απνκαθξπζκέλε 

πεξηνρή, νπφηε αλακέλεηαη κηθξή πξνζέιεπζε ελδηαθεξνκέλσλ, δελ αλαθνηλψλεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο, αθνχ θάηη ηέηνην κπνξεί λα επεξεάζεη ην χςνο ηεο πξνζθνξάο (λα 

ηελ θαζνδεγήζεη ζε δει. ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφλ). 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδνπλ έδαθνο νη ζπκβάζεηο κε βάζε θξηηήξηα 

επηηειεζηηθφηεηνο (performance based contracts). Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ην 

εμήο: 

Καηαζθεπή αζθαιηηθνχ ηάπεηα ηχπνπ Α. Διάρηζηνο απνδεθηφο δείθηεο νκαιφηεηνο 

θαηαζηξψκαηνο IRI
3
 = a. Τζηέξεζε έσο b% επηθέξεη αλαινγηθή κείσζε ηηκήο, ελψ 

γηα κεγαιχηεξε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνμειψζεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ηνλ 

ηάπεηα. Δάλ επηηεπρζεί IRI θαιχηεξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ c% θαη άλσ, ν 

Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πξφζζεηε ακνηβή (θαζνξίδεηαη). 

Αξθεηέο Πνιηηείεο έρνπλ αξρίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

δηαζέηνπλ εθδφζεηο ησλ ηππνπνηεκέλσλ πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ θαη ζην κεηξηθφ θαη 

ζην αγγινζαμσληθφ ζχζηεκα. Οξηζκέλεο επίζεο Πνιηηείεο δηαζέηνπλ ηα θείκελα θαη 

ζηελ Ηζπαληθή γιψζζα. 

Ζ πξνθνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ γίλεηαη απφ ηνλ Μειεηεηή, κε βάζε ηα άξζξα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ ηνπ DOT. ε πεξηπηψζεηο έξγσλ ζεκαληηθήο δαπάλεο (π.ρ. 

κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 10 εθ. δνι.) ν πξνυπνινγηζκφο κειέηεο (estimated cost) 

ειέγρεηαη θαη απφ χκβνπιν (auditor). 

Οη ΓΔ (DOTs) δεκνζηεχνπλ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα (ζπλήζσο αλά έηνο) 

αλαιπηηθνχο πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δεκνπξαζηψλ: 

 Αλά θαηεγνξία θαη κέγεζνο έξγνπ. 

 Αλά θνκεηεία (county ~ Ννκφο ηεο Πνιηηείαο). 

 min πξνζθεξζείζα ηηκή θαη‟ άξζξν θαη αληίζηνηρε πνηφηεηα εξγαζηψλ. 

 Σηκή πξνζθνξάο κεηνδφηε θαη αληίζηνηρε πνζφηεηα (δελ είλαη πάληνηε ε min 

ηηκή) 

 Μέζε ηηκή πνιηηείαο αλά εξγαζία, αλά θαηεγνξία έξγνπ. 

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο πξνθχπηεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ηηκψλ, ζπλαξηήζεη θπξίσο ηεο πξνβιεπνκέλεο πνζφηεηαο. 
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Γηαθνξνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη επίζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Κνκεηεηψλ ηεο 

Πνιηηείαο θαζψο θαη κεηαμχ θαηεγνξηψλ έξγσλ. 

Σα δεκνζηεπφκελα ζηνηρεία (ζπρλά θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ DOTs) απνηεινχλ 

ρξήζηκα „‟ηζηνξηθά ζηνηρεία‟‟ (historical cost data) γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ κειινληηθψλ έξγσλ. Πάλησο ε αμηνπνίεζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ 

πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ αιιά 

θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο (θπξίσο φζνλ αθνξά ηα θαχζηκα, ηνλ ράιπβα θαη ην 

ηζηκέλην). 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ (ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπο, απφ ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ σθειίκνπ ρξφλνπ δσήο ησλ) απνηειεί 

αληηθείκελν εμεηδηθεπκέλσλ Κνζηνιφγσλ Μεραληθψλ (Cost Engineers, Value 

Engineers, Cost Assessors). 

εκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ νη εμεηδηθεπκέλνη εθδνηηθνί νίθνη, φπσο νη 

R. S. Means θαη McGraw-Hill, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ θαη θσδηθνπνηνχλ 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία απφ φιε ηελ Ακεξηθαληθή επηθξάηεηα θαη ηα δηαζέηνπλ ζε 

έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ή on-line ζην δηαδίθηπν έλαληη ακνηβήο (αξθεηά 

πςειήο εάλ πξφθεηηαη γηα φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο ηνκείο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ASTM: American Society for Testing and Materials: Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Διέγρσλ θαη Τιηθψλ 

2 AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials: Ακεξηθαληθή 

Δηαηξεία Πνιηηεηαθψλ ηειερψλ Γηεπζχλζεσλ Οδνπνηίαο θαη Μεηαθνξψλ 

3 IRI: International Roughness Index θαηά AASHTO PP 37-02 ή ASTM Δ 950 
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4.2 Γεξκαληθά ζπζηήκαηα θνζηνιόγεζεο  

 

Ο νξγαληζκφο GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen: Κνηλή 

Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο ζηελ Kαηαζθεπή, ηζηνζειίδα 

www.gaeb.de),) έρεη ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πιήξσο ινγηζκεηνπνηεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ άξζξσλ ησλ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ. 

Ζ GAEB ππάγεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζηηθήο θαη 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο (BMBau: Bundesministerium fφr Raumordnung, Bauwesen und 

Stδdtebau).  

πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ICIS: International Construction Information Society: 

Γηεζλήο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Καηαζθεπή (ηζηνζειίδα www.icis.org). 

Έρεη πξσηνζηαηήζεη δηεζλψο ζηελ αλάπηπμε κεηαθεξηψλ ζπζηεκάησλ 

θσδηθνπνίεζεο εξγαζηψλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ICIS θαη ηελ STABU ηεο 

Οιιαλδίαο) βαζηζκέλσλ ζηελ γιψζζα XLM (extended markup language). 

ην πιαίζην απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ζπζηήκαηα: 

 StLB (Standardleistungen-Bau: Πξφηππε βηβιηνζήθε πεξηγξαθψλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ) πνπ αθνξά ηα νηθνδνκηθά ελ γέλεη έξγα. Δρεη αλαπηπρζεί ζε 

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

Dr. Schiller-DBD. 

 StLK (Standardleistungskatalog) πνπ αθνξά ηα έξγα νδνπνηίαο θαη ηα πδξαπιηθά 

έξγα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε εμαηξεηηθά εθηελήο αλάιπζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Καιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά φια ηα αληηθείκελα 

εξγαζηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ πξάμε, ηφζν σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φζν σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο. Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ακνηβή ζε 

ζπλδξνκεηηθή βάζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Σα άξζξα δνκνχληαη ηεξαξρηθά θαη πνιππαξακεηξηθά (δελδξνεηδήο δνκή) 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ νπηνπιηλζνδνκψλ: 

 Δίδνο ηνχβισλ (επηινγή απφ πίλαθα ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαηά DIN EN) 

 Σχπνο ηνηρνδνκήο 

 Αξηζκφο εκθαλψλ φςεσλ 

 Σχπνο θνληάκαηνο (θαηά DIN EN) 

 Σξφπνο έδξαζεο ηνίρνπ 

 ηαζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο 

 Δπηθάλεηα ηνηρνδνκήο (δηαζηάζεηο, κέγεζνο) 

 Σχπνο αξκνινγήκαηνο 

Δίλαη εκθαλέο ην πιήζνο ησλ πξνθππηφλησλ ζπλδπαζκψλ γηα ην αληηθείκελν 

„‟νπηνπιηλζνδνκή‟‟. 

Σα πεξηγξαθηθά άξζξα είλαη ζχληνκα, ζαθή θαη παξαπέκπνπλ ζηηο ηζρχνπζεο θαηά 

πεξίπησζε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο: ATV: Algemeine Teknische Bedingungen: Γεληθή 

Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ZTV: Zusδtsliche Teknische Bedingungen: 

πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Απαηηήζεηο (πξφζζεηνη ζπκβαηηθνί φξνη θαη νδεγίεο), 

θαζψο θαη ηα ηζρχνληα πξφηππα DIN EN θαη εζληθά DIN Γεξκαλίαο. 

Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί πκβαηηθνί Όξνη & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο είλαη θαλνληζηηθά 

θείκελα, αιιά φρη Νφκνη ηνπ Κξάηνπο. Οη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ 

σο Δληνιέα θαη ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο σο Αλαδφρνπ δηέπνληαη απφ ηνλ αζηηθφ 

θψδηθα. 

Σν ζχζηεκα StLB, είλαη πιήξσο ινγηζκεηνπνηεκέλν θαη απνηειεί θαη‟ νπζία 

γελλήηξηα παξαγσγήο πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ. Ζ ζχλδεζή ηνπ κε δπλακηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο πξνζθάησλ ηηκψλ κνλάδνο γηα φια ηα 

“παξαγφκελα” πεξηγξαθηθά άξζξα εξγαζηψλ, θαζψο θαη αλάιπζε ηνπ θφζηνπο αλά 

απαζρνινχκελν πφξν (εξγαζία, πιηθά εμνπιηζκφο θαη‟ άξζξν εξγαζηψλ). 

Ζ Γεξκαληθή πξαθηηθή ζα κπνξνχζε, θαζ' φιεο ηηο ελδείμεηο, λα απνηειέζεη κηα θαιή 

αθεηεξία γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζηελ 
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Διιάδα (Γεκνζίσλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη Ηδησηηθψλ), ππφ ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο θαη φρη κε ηελ αλάπηπμε ελφο εμειιεληζκέλνπ γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο. 

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

θαη γηα ηα δεκφζηα θηίξηα, ζε δχν αιιειέλδεηα ζέκαηα: 

 ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο (Kostenermittlung) : πξν-δεκνπξαζηαθά 

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

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

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο, νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο νδψλ θαη γεθπξψλ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ νη ίδηεο ηηο εθηηκήζεηο θφζηνπο ησλ κειεηεηψλ. 

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

ειέγρνπ ησλ εθηηκήζεσλ θφζηνπο νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζε 

εηδηθφ ζχκβνπιν (Projeksteurer, PS - Project Manager). 

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

i. STLK Καηάινγνο ηππνπνίεζεο πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ κνλάδνο ζηελ 

νδνπνηία, ηε γεθπξνπνηία θαη ηα πδξαπιηθά έξγα. 

ii. STLB Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο θηηξηαθέο κειέηεο. 

iii. DIN 276 "Κφζηνο Κηηξηαθψλ Δξγσλ" ("Kosten im Hochbau"), πξφηππν γηα ηηο 

δηαδνρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ. 

iv. ZBWB Κέληξν Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο δεκνζίσλ θηηξίσλ 

ζην Κξαηίδην Βάδεο-Βπηεκβέξγεο, Freiburg im Breisgau. 

v. ΒΚΗ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ ηνπ Δπηκειεηεηίνπ Γεξκαλψλ Αξρηηεθηφλσλ γηα 

ηα θφζηε θαηαζθεπήο, ηνπηγάξδε. 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν BMVBW (Bundesministerium for Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung), έρεη αξκνδηφηεηεο ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ζηα δίθηπα 

ζπγθνηλσληψλ κεγάιεο θιίκαθαο. Σα Κξαηίδηα είλαη αξκφδηα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ δηθηχνπ ζπγθνηλσληαθψλ αμφλσλ 

κέζσ ησλ δηαθφξσλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ νδψλ θαη γεθπξψλ, ππφ ηελ έγθξηζε 

ηνπ BMVBW. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ ππαγσγή κίαο δξαζηεξηφηεηαο ζε γεληθφ επελδπηηθφ 

πξφγξακκα, ηα Κξαηίδηα έρνπλ ηελ ηάζε λα ππνεθηηκνχλ θαη' αξρήλ ην θφζηνο ηνπ 

έξγνπ, έζησ θη' αλ ζηε ζπλέρεηα ρξεηαζηεί λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πηζηψζεηο 

θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο. Γηα ηελ πξννδεπηηθή εμάιεηςε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ 

έρνπλ απνζηαιεί απφ ην BMVBW πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο. 

4.2.1 Έξγα νδνπνηίαο 

 

Όπσο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ζπλνδεχεηαη απφ κία θνζηνινγηθή εθηίκεζε ηεο νπνίαο ε αθξίβεηα βαίλεη 

απμαλφκελε. 

Ζ πξψηε εθηίκεζε θφζηνπο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο έληαμεο ηνπ έξγνπ 

ζην γεληθφ πξφγξακκα ησλ νκνζπνλδηαθψλ νδηθψλ δηθηχσλ, θαηαξηίδεηαη απφ ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε κε παξακεηξηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηζηνξηθά 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία παξεκθεξψλ έξγσλ κε θξηηήξηα ηελ θχζε θαη ην αλάγιπθν ηνπ 

εδάθνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππηθήο δηαηνκήο θαη ηεο ράξαμεο ηεο νδνχ, ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο νδνχ, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π. 

Καηά ην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο, βειηηψλεηαη ε αξρηθή εθηίκεζε θφζηνπο (είλαη πιένλ 

κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο), κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρσξνζεηεκέλνπ δηαδξφκνπ 

δηέιεπζεο ηεο νδνχ, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηα ζηνηρεία ησλ κεγάισλ ή 

εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ (φπσο πρ. γέθπξεο, ζήξαγγεο, πξνζηαζία πξαλψλ θιπ). Ζ 

εθηίκεζε θφζηνπο θαηά ηελ πξνκειέηε γίλεηαη είηε απφ ηνλ Μειεηεηή είηε απφ ηελ 

ίδηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

ην επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο (νξηζηηθή κειέηε, κειέηε δεκνπξάηεζεο), νη 

Πεξηθεξεηαθέο Γεκφζηεο Αξρέο απεπζχλνληαη πάληνηε ζε Μειεηεηέο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαζηψλ. 

Σν ζχζηεκα ακνηβήο ησλ Αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ Μεραληθψλ απνηειεί αληηθείκελν 

ελφο αλαιπηηθφηαηνπ θαλνληζκνχ, ηνπ ΖΟΑΗ4, ν νπνίνο φκσο δελ παξέρεη θαλέλα 

θίλεηξν ζηνλ Μειεηεηή γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ απηφο ακείβεηαη κε βάζε 
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ηε δηθή ηνπ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ θαη φρη θαη' απνθνπή. Σν ζχζηεκα απηφ 

έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη επηηξέπεη ζην Μειεηεηή αθφκε θαη λα επσθειεζεί απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. 

Αληίζεηα, πιενλέθηεκα ηνπ ΖΟΑΗ είλαη ν εμαηξεηηθά αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ Αξρηηέθηνλα ή ηνπ Μεραληθνχ πνπ έρεη ηελ επζχλε 

θάζε δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ έξγνπ. Οη ακνηβέο σο επί ηνηο εθαηφλ πνζνζηφ επί ηεο 

αμίαο ησλ εξγαζηψλ, θπκαίλνληαη απφ 5% γηα έλα κεγάιν έξγν κέρξη 10% γηα έλα 

κηθξφ έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ. 

Σν απμεκέλν επίπεδν ησλ ακνηβψλ θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ απφ 

ηνλ Μειεηεηή ππεξεζηψλ πξνζθέξνπλ έλα πιενλέθηεκα, ηελ νκνηνγελή παξνπζίαζε 

ησλ ηερληθψλ πεξηγξαθψλ θαη ηνπ θαηαιφγνπ πνζνηήησλ (πξνκέηξεζε), ν νπνίνο 

θαηά θαλφλα βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιφγνπ STLK θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

VOB5. Έηζη, κεηψλεηαη ν θίλδπλνο παξαιείςεσλ ή απζαηξεζηψλ θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηνπ θφζηνπο.  

Γεληθψο νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο δηαζέηνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία απφ πξφζθαηεο δεκνπξαηήζεηο. ε νξηζκέλα Κξαηίδηα, φπσο π.ρ. ζηελ 

Ρελαλία- Παιαηηλάην, έρνπλ δεκηνπξγεζεί νξγαληζκνί εμεηδηθεπκέλνη ζε αξρηθέο 

εθηηκήζεηο θφζηνπο ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ή ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο δεκνζίσλ 

θηηξίσλ. 

Γηα ηνπο νκνζπνλδηαθνχο δξφκνπο, ε έγθξηζε ησλ κειεηψλ νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί 

ζε επίπεδν Κξαηηδίνπ γίλεηαη απφ ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγφ. Ο θνζηνινγηθφο 

πίλαθαο πνπ επηζπλάπηεηαη ζην θάθειν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο 

ησλ απαηηνπκέλσλ απαιινηξηψζεσλ. 

ηε Γεξκαλία, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θέληξα πιεξνθφξεζεο (ηδησηηθέο εηαηξείεο) πνπ 

παξέρνπλ ππνζηήξημε πξνο ηνπο Μειεηεηέο, ππφ ηελ κνξθή ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ θαηάιιεια δνκεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ πξνζπειάζηκεο κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε (έλαληη ακνηβήο). 
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4.2.2 Γεκόζηα θηίξηα 

 

Οη κειέηεο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ είλαη αξκνδηφηεηνο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα πνιηηηθά είηε γηα ζηξαηησηηθά θηίξηα. Δθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα νκνζπνλδηαθά έξγα, ην Κξαηίδην ελεξγεί θαη' εληνιή ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Γεληθά θαινχληαη ηδηψηεο Μεραληθνί, ν δε αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

θαζψο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΖΟΑΗ, θαλνληζκφ πνπ 

ηζρχεη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηηο ακνηβέο ησλ Αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ Μεραληθψλ. 

ηα θηηξηαθά έξγα ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζε επίπεδν πξνκειέηεο είλαη αθφκε 

πξνζεγγηζηηθή (δελ έρεη νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ 

ηειεησκάησλ πνπ ην επεξεάδνπλ ζεκαληηθά). Οπζηψδεο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Όινη νη Αξρηηέθηνλεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ην θφζηνο ησλ έξγσλ, 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ήδε απφ ηελ θάζε ηεο πξψηεο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο, 

θαινχληαη εμσηεξηθνί σο πξνο ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε εηδηθνί θνζηνιφγνη. 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν BMVBW αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηελ αλάζεζε ησλ 

ειέγρσλ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο ζε εηδηθνχο, έηζη ψζηε λα 

επηζεκαίλνληαη εγθαίξσο ηπρφλ πξνβιήκαηα ησλ κειεηψλ θαη λα δξνκνινγνχληαη 

ιχζεηο. Έηζη, γηα πνιιά δεκφζηα θηηξηαθά έξγα, ηδηαίηεξα φηαλ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ 

ππεξβαίλεη ηα 10 εθ.€, ν ΚηΔ ππνγξάθεη δχν ζπκβάζεηο: κία κε ηνλ Μειεηεηή θαη κία 

κε ηνλ Projektsteuerer (PS - Project Manager). Καηά θαλφλα νη PS - PM είλαη κέιε 

ηνπ θιαδηθνχ νξγάλνπ DVP6 θαη ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηα θφζηε θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 31 ηνπ ΖΟΑΗ θαη ζε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ 

DIN 276 θαη 277. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο Projektsteuerer θαιχπηνπλ ηα εμήο 

αληηθείκελα: 

i. Φάζε πξνεηνηκαζίαο, νξγάλσζεο, πιεξνθφξεζεο, ζπληνληζκνχ, ηεθκεξίσζεο 
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ii. Πνηφηεηα θαη πνζφηεηεο εξγαζηψλ έξγνπ 

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

iv. Παξαιαβή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (commissioning) 

Όηαλ ε ζχκβαζε ελφο PS θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ελνηήησλ 

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

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

Σν πξφηππν DIN 276 "Κφζηε Κηηξηαθψλ Έξγσλ" πεξηιακβάλεη νπζηψδεηο νξηζκνχο 

θαη θαζνξίδεη ην πιαίζην ηεο θνζηνινγηθήο δηεξεχλεζεο θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Έηζη φινη νη Φνξείο αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα 

(ζηάδηα) γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ: 

1. Programmkosten (απνθαιείηαη επίζεο θαη Kostenrahmen γηα ηα ηδησηηθά θηίξηα): 

πξνγξακκαηηθφ θφζηνο 

2. Kostenschδtzung: εθηίκεζε θφζηνπο 

3. Kostenberechnung: αλαιπηηθνί θνζηνινγηθνί ππνινγηζκνί 

Καηά ην ζηάδην 1, δελ έρεη νξηζζεί αθφκε ν Μειεηεηήο, ελψ ε αλάζεζε θαζεθφλησλ 

ζε χκβνπιν (PS) είλαη πξναηξεηηθή. Καηά ην ζηάδην 2, (ζρεδηακφο - Planung), ν 

Μειεηεηήο θάλεη ηελ πξψηε εθηίκεζή ηνπ θαη ν PS έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ζην έξγν. 

Καηά ην ζηάδην 3 νη εθηηκήζεηο γηα ηα θφζηε είλαη πιένλ πνιχ αλαιπηηθέο θαη 

ζπκβαηέο κε ην ζχζηεκα STLB, κε βάζε δε ηα νξηζηηθά πιένλ πξνκεηξεηηθά 

ζηνηρεία θαινχληαη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο, 

Γηα ην θαζέλα απφ ηα ηξία απηά ζηάδηα, νη εηδηθνί ζε ζέκαηα θφζηνπο ησλ έξγσλ 

έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηα ζηνηρεία, ηα νπνία παξέρνληαη απφ εηαηξείεο φπσο νη ΒΚΗ7, 

WEKA8 θαη SIRADOS9. ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ππάξρνπλ επίζεο δηαζέζηκεο θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα θφζηε, ν ραξαθηήξαο ηνπο φκσο δελ είλαη 

δεκφζηνο, επεηδή πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα δεκνπξαηήζεσλ. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλα Κξαηίδηα, νη κέζεο ηηκέο κνλάδνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξφζθαηεο 

δεκνπξαηήζεηο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ΚηΔ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

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

ii. ζε επίπεδν θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

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

Σν Κέληξν Πιεξνθνξηψλ ΒΚΗ ηεο ηνπηγάξδεο παξέρεη ηξείο ηχπνπο ππεξεζηψλ: 

1. Δθαξκνγψλ Ζ/Τ γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο. 

2. Γεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην θφζηνο ησλ θηηξίσλ κε βάζε ζηνηρεία 

πξνεξρφκελα απφ κεγάιν αξηζκφ θαξαζθεπψλ ζην ζχλνιν ηεο Γεξκαληθήο 

επηθξάηεηαο. 

3. Πξνζπέιαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΒΚΗ γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ 

Σν Κέληξν Πιεξνθνξηψλ ηεο ηνπηγάξδεο, ην ΒΚΙ, πνπ απαζρνιεί ζε κφληκε βάζε 

πελήληα πεξίπνπ άηνκα, παξέρεη πςειήο ζηάζκεο ππεξεζίεο θνζηνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηνπο Μειεηεηέο, ηφζν ζην ζηάδην ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ζηε ζπλέρεηα, ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Ζ WEKA ιεηηνπξγεί εδψ θαη 30 ρξφληα, θαη πεξέρεη ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε ή κέζσ 

CD πιεξνθνξίεο ηηκψλ κνλάδνο θαη‟ άξζξν ησλ StLB θαη STLK. Σα ζηνηρεία ηεο 

είλαη αλαιπηηθφηεξα εθείλσλ ηνπ ΒΚΗ θαη επηθαηξνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε. 

Ζ SIRADOS (AUM), κία άιιε πεγή επί πιεξσκή πιεξνθνξηψλ, παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ηηκψλ ζε επίπεδν θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαη‟ άξζξν ησλ StLB 

θαη STLK. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θαη ν Γεκφζηνο Σνκέαο δηαζέηεη ζηαηηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο νινθιεξσκέλσλ έξγσλ, αιιά ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηά 

θαλφλα εζσηεξηθήο ρξήζεο (ελδνυπεξεζηαθή πξνζπέιαζε). 

ην Κξαηίδην Βάδεο- Βπηηεκβέξγεο ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Οηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ ηνπ Freiburg πνπ πξνζθέξεη ζηηο αξρέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξψησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ κειινληηθψλ έξγσλ. 
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Σέινο, ην ζχζηεκα STLB, ην νπνίν ππάξρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ζήκεξα είλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ ππνινγηζηή θαη ε ζπλερήο επηθαηξνπνίεζή ηνπ ην θαζηζηά έλα 

δπλακηθφ εξγαιείν. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη θαηά 

ηνπο ειέγρνπο ηνπ θφζηνπο νθείινληαη ζε παξαιείςεηο ηνπ Αξρηηέθηνλα θαη φρη ζε 

αδπλακίεο ηεο ηππνπνίεζεο ή ζε αλεπάξθεηα ησλ ίδησλ ησλ πιεξνθνξηψλ (πςειήο 

ζηάζκεο ακθφηεξα ζηελ Γεξκαλία). 

ηελ Γεξκαλία ζπλήζσο θαηαξηίδνληαη ζπκβάζεηο αλά επηκέξνπο αληηθείκελα (lots) 

κε εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο θαη φρη κία κνλαδηθή ζχκβαζε γεληθνχ ραξαθηήξα κε 

κία αλάδνρν επηρείξεζε. Καηά θαλφλα ε πιεξσκή ησλ επηρεηξήζεσλ δηελεξγείηαη κε 

βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πξαγκαηηθά εθηεινχληαη επί ηε βάζεη ηηκψλ κνλάδνο ηηο 

νπνίεο νη ίδηεο έρνπλ νξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο. Έηζη, ζηε Γεξκαλία ε πξνζθπγή ζε 

έλα ζπλνιηθφ θαη' απνθνπή ηίκεκα απνηειεί ηελ εμαίξεζε. 

 

 

 

 

 

 

4 ΖΟΑΗ: Honorarordnung fφr Architekten und Ingenieure: Κψδηθαο Ακνηβψλ Αξρηηεθηφλσλ θαη 

Μεραληθψλ 

5 VOB: Vergabe- und Vertragsordnung fφr Bauleistungen (DIN 1960:2006): πκβαηηθνί φξνη 

αλάζεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ – Πιήξεο ηεθκεξίσζε ζηελ ηζηνζειίδα www.vob-online.de 

6 Deutsche Verband der Projektsteuerer: Γεξκαληθή Έλσζε πκβνχισλ Γηνίθεζεο Έξγσλ (Project 

Managers) – ηζηνζειίδα www.dvpev.de 

7 ΒΚΗ: Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, www.baukosten.de – Κέληξν 

θνζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αξρηηεθηφλσλ, ζηελ 

ηνπηγάξδε 

8 WEKA MEDIA Fachinformations-Lθsungen im Business-to-Business- und Business-to-

Government- Bereich, www.weka.de -- Δηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο πιεξνθφξεζεο 

9 SIRADOS: Ausschreibungstexte Baupreise Technische Vertragsbedingungen · Elemente/Bauteile, 

www.sirados.de, www.baupreise.de -- Παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο δεκνπξάηεζεο, θνζηνιφγεζεο, 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Παξαγσγή εηδηθνχ ινγηζκηθνχ – βάζεηο δεδνκέλσλ on-line γηα ζπλδξνκεηέο  
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5. Απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ πξνθνζηνιόγεζε έξγσλ 

 

Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη ηνπ έξγνπ σο ζχλνιν, εμαξηάηαη 

απφ ζεηξά παξαγφλησλ, πνπ κπνξνχλ λα ζθηαγξαθεζνχλ σο εμήο: 

1. Σνπηθέο ζπλζήθεο 

 πξνζπειαζηκφηεηα ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

 δηαζεζηκφηεηα βαζηθψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή 

 δηαζεζηκφηεηα εληνπίνπ πξνζσπηθνχ 

 πεξηβαιινληηθνί φξνη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

 επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 

2. Μέγεζνο έξγνπ 

 θαηά θαλφλα νη κεγάιεο θιίκαθαο εξγαζίεο επηηξέπνπλ (θαη 

απαηηνχλ) βειηηζηνπνηήζεηο δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ εθηέιεζεο 

 ε παξαγγειία ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ επηηξέπεη ζηνπο 

παξαγσγνχο λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηελ παξαγσγή ηνπο θαη λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη φξνπο πιεξσκψλ ζηνλ Αλάδνρν 

 ην κεγάιν έξγν επηηξέπεη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηνπ 

εξγνηαμίνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαηαλέκνληαη ζε 

κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ 

 

3. Σερλνινγηθή ζηάζκε έξγνπ 

 έξγν ρσξίο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ ηνπ 

(ζπλήζεηο θαηαζθεπέο) 

 έξγν κε εηδηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. θαηαζθεπή γέθπξαο κε 

πξνβνινδφκεζε, ζχκκεηθηεο θαηαζθεπέο, εηδηθέο γεσηερληθέο 

εξγαζίαο θιπ) 

 έξγα πνπ απαηηνχλ ηελ ελζσκάησζε ζπγρξφλσλ πιηθψλ θαη ηελ 

απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 έξγα κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν εθηέιεζεο 
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4. Οξγάλσζε ππνςεθίνπ 

 δηάζεζε εκπείξσλ ζηειερψλ 

 ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ ηδηνθηήηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηαηήξεζή ηνπ 

ζε πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο 

 εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζνδνινγηψλ 

εθηέιεζεο ζε δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά αληηθείκελα 

 βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ηδίσλ ζπλεξγείσλ θαη ζπλεξγείσλ 

ππεξγνιάβσλ 

 γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

 δηάζεζε ηδίσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ (π.ρ. 

ζπγθξφηεκα beton) 

 

5. Μεζνδνινγία εθηέιεζεο 

 ηερλνγλσζία ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

(εκπεηξία απφ παξεκθεξή έξγα, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ζηειερψλ) 

 βαζκφο εθκεράληζεο εξγαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο 

 πηνζέηεζε ζπγρξφλσλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο πνπ επηηξέπνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο (ελίνηε είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ, θαζ‟ φζνλ 

απαηηνχλ εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη κέζα) 

 

6. Οηθνλνκηθή επξσζηία δηαγσληδνκέλνπ 

 επαξθή ίδηα θεθάιαηα 

 κηθξή ή κεγάιε εμάξηεζε απφ ηηο πιεξσκέο ησλ πηζηνπνηήζεσλ 

Οη αλσηέξσ παξάγνληεο, ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαη 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο. 

Γηα ηελ νξζή πξνθνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηελ 

δηάζεζή ηνπο επαξθή θαη αμηφπηζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θφζηνπο θαη πξφζθαηεο ηηκέο 
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αγνξάο βαζηθψλ πιηθψλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνπξαηνπκέλνπ 

έξγνπ. 

Σν έκκεζν θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη ελίνηε ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη κε 

επηκεηξνχκελεο εξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. Απαηηείηαη θαηά ζπλέπεηα 

πιήξεο δηεξεχλεζε θαη απνηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, 

φπσο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

(θαη ηδηαίηεξα ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ). 

Σν άκεζν θφζηνο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξγαζίεο, επηκεηξνχκελεο θαη 

πηζηνπνηνχκελεο κε ηηο ηηκέο ηεο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην 

Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην , ην νπνίν πάληνηε εληάζζεηαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνθνζηνιφγεζεο νη εξγαζίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απαηηεί δηαθνξεηηθή πξνθνζηνινγηθή 

πξνζέγγηζε: 

1. Αληηθείκελα πςεινύ βαζκνύ εθκεράληζεο : 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, νη εξγαζίεο 

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

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

απηέο βαζίδνληαη ζηελ απαζρφιεζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ε δε εξγαηηθή δαπάλε 

απνηειεί κηθξφ ή ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

 

2. Αληηθείκελα εληάζεσο εξγαζίαο :  

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

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

δηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκψλ, ε εθαξκνγή πξνέληαζεο, ε θαηαζθεπή 

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

απαζρνινπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο 
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3. Αληηθείκελα πςειήο ζπκκεηνρήο ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθώλ ζην 

ζπλνιηθό θόζηνο :  

Πεξηιακβάλνληαη αληηθείκελα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε πξντφλησλ 

θαη ζπζθεπψλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, φπσο θνπθψκαηα, ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο, 

κεηαζρεκαηηζηέο, πηλαθίδεο ηξνραίαο θίλεζεο, ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηζηνί 

θαη θσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ, είδε θξνπλνπνηίαο θιπ.Σν θφζηνο πξνκεζείαο 

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

δαπάλεο κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, αλέγεξζε ή ηνπνζέηεζε 

απνηεινχλ κηθξφ έσο ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

Σν άκεζν θφζηνο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ δελ είλαη πνηέ ζηαζεξφ. Καη νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο εξγαζηψλ εκθαλίδνπλ θνζηνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νθεηιφκελεο ζε 

ζεηξά παξαγφλησλ: 

1. Δξγαηηθή δαπάλε :  

Δμαξηάηαη απφ ηελ ζχλζεζε ησλ ζπλεξγείσλ θαηαζθεπήο αλά θαηεγνξία θαη 

εηδηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ εθάζηνηε απαηηνπκέλσλ 

εηδηθνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο πξφζζεηεο παξνρέο (έμνδα θηλήζεσο, 

ελνίθην, ππεξεζίεο θαληίλαο) θαη απφ ηελ κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο 

(βαζηθέο απνδνρέο, πςειφηεξεο ησλ βαζηθψλ ζπλαξηήζεη εκπεηξίαο, ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε) 

2. Γαπάλε εμνπιηζκνύ :  

Δμαξηάηαη απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (ηδηφθηεηνο ή ππεξγνιάβνπ), ηνλ ηχπν θαη 

πξνέιεπζε, ηελ ηερληθή θαηάζηαζε, ηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο, αιιά θπξίσο απφ ηνλ βαζκφ απαζρφιεζεο ζην έξγν. 

 

3. Γαπάλε πιηθώλ : 

 Οη πνζφηεηεο ησλ παξαγγειηψλ, ν ηξφπνο πιεξσκήο, ηα κεηαθνξηθά, ε θιηκάθσζε 

ησλ παξαδφζεσλ, νη δαπάλεο επηηφπνπ απνζήθεπζεο, αιιά θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (ζην φξην πνπ επηηξέπνπλ νη πξνδηαγξαθέο), δηαθνξνπνηνχλ, θαη 

ελίνηε ζεκαληηθά, ην θφζηνο θηήζεσο 
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Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

5.1.1 Δξγαηνηερληθό πξνζσπηθό 

 

ην ''εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ'' πεξηιακβάλνληαη νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ, νη 

νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ, φρη φκσο θαη ην πξνζσπηθφ επνπηείαο, ειέγρνπ θαη 

επίβιεςεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη απνδνρέο (κηζζνί ή εκεξνκίζζηα) ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη 

κε ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ εμαξηψληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

 Κιαδηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (Δ) 

 Γηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθνηήησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

(λφκνο πξνζθνξάο-δήηεζεο: αλεπαξθήο πξνζθνξά αλεβάδεη ηηο ηηκέο) 

 Γηάξθεηα απαζρφιεζεο κηζζσηψλ (νδεγνί, ρεηξηζηέο). Με ηηο εηδηθφηεηεο απηέο 

ζπλάπηνληαη θαηά θαλφλα ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη νη εξγαδφκελνη 

απνιχνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ιακβάλνληεο ηελ θαηά Νφκσλ 

απνδεκίσζε. 

 Πξφζζεηεο παξνρέο πξνζσπηθνχ (ελνίθην, κεηάβαζε ζην εξγνηάμην κε ίδηα κέζα, 

επηδφηεζε εξγνηαμηαθήο θαληίλαο θιπ) 

 Τπεξσξηαθή απαζρφιεζε, λπθηεξηλή απαζρφιεζε, εξγαζία θαηά ηηο ενξηέο θαη 

αξγίεο γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ή ηελ εθκεηάιιεπζε 

επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

Ζ απαζρφιεζε ησλ ζπλεξγείσλ θαηαζθεπήο αλά επηκεηξνχκελε κνλάδα εξγαζίαο 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίαο θαη νξγάλσζεο θαη ησλ 

δηαζεζίκσλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη ηφζν απφ ην 

κέγεζνο ηνπ έξγνπ, φζν θαη απφ ηελ ηερλνγλσζία ηνπ Αλαδφρνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: 
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 Ζ δηάζεζε ππξγνγεξαλνχ ζην εξγνηάμην επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνχ, φκσο είλαη αζχκθνξε ε εγθαηάζηαζε ππξγνγεξακνχ ζε έλα 

κηθξφ έξγν. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζηδεξνηχπσλ επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θαινππψκαηνο, πξνυπνζέηεη φκσο απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ζρεηηθή νκνηνκνξθία ησλ θαηαζθεπαδνκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαη επαξθείο πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ ζρεηηθή 

θηλεηνπνίεζε. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε εκηαπηνκάησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο ραιπβδνζσιήλσλ (θαη 

κάιηζηα ειεγρνκέλσλ απφ Ζ/Τ) κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ 

πεδίνπ (θαη βειηηψζεη θαηά πνιχ ηελ πνηφηεηα), απαηηεί φκσο ζεκαληηθή 

επέλδπζε θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Ζ ρξήζε ζπγρξφλσλ ειεθηξηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο 

ή/θαη ηδηνθαηαζθεπψλ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο ησλ ζπλεξγείσλ 

θαηαζθεπήο πιεζψξαο εξγαζηψλ. 

Ζ ηερλνγλσζία θαη ε εκπεηξία ησλ ζπλεξγείσλ θαηαζθεπήο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο, ηφζν γηα ηνλ ρξφλν νινθιήξσζεο, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

εξγαζηψλ. 

Δλδεηθηηθφ απηνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ππεξγνιαβηθή εθηέιεζε απνηειεί φρη κφλνλ 

δηεζλή πξαθηηθή, αιιά ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ αμία ησλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ έξγσλ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή πξνέληαζεο: ηα 

ζπλεξγεία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ νίθνπ, πνπ ζπλήζσο δηαζέηεη θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνέληαζεο, δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηα κέζα γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν ή αζχκθνξν λα εμαζθαιίζεη ν 

Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ ζπλεξγεία. 
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5.1.2 Μεραληθόο εμνπιηζκόο 

 

Με ηνλ φξν „‟κεραληθφο εμνπιηζκφο‟‟ λνείηαη ν πάζεο θχζεσο απηνθηλνχκελνο 

εμνπιηζκφο, θαζψο θαη απηφλνκα ζηαηηθά ή ξπκνπιθνχκελα ζηνηρεία, κε ή ρσξίο 

θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ εξγαζηψλ. 

Έρεη επηθξαηήζεη λα κελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ ηα πάζεο 

θχζεσο ειεθηξνθίλεηα ή πλεπκαηηθά εξγαιεία ρεηξφο, ηα ζπζηήκαηα ζηδεξνηχπσλ, 

αθφκε θαη νη ππξγνγεξαλνί. 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε απφδνζε αλά ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν/είδνο εξγαζηψλ απνηειεί έλα πνιππαξακεηξηθφ πξφβιεκα. 

Παξαηίζεληαη νξηζκέλεο βαζηθέο παξάκεηξνη: 

1. Κόζηνο θηήζεσο εμνπιηζκνύ 

Πνηθίιεη κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ: π.ρ. κία ηζάπα Samsuεg (Ν. Κνξέαο) είλαη θαηά 

πνιχ θζελφηεξε απφ κία αλαιφγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηζάπα Liebher, O&K ή 

Caterpillar. 

2. Ωθέιηκε δηάξθεηα δσήο 

πλάξηεζε ησλ σξψλ πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

θηήζεσο (θζνξέο ιφγσ ρξφλνπ ή/θαη ηερλνινγηθή θαη εκπνξηθή απαμίσζε). 

3. Γαπάλεο ζπληήξεζεο 

πλάξηεζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνέιεπζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ηνπ είδνπο ησλ 

εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, ηνπ βαζκνχ θαηαπφλεζεο, αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

ρεηξηζηή. 

4. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο 

Καχζηκα, ιηπαληηθά, πδξαπιηθά ιάδηα, ζχζηεκα θπιίζεσο (ηξνρνί ή εξπχζηξηεο), 

ιεηηνπξγηθέο θζνξέο (λχρηα, αθξνιέπηδα θιπ): φια απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηνπ 

θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο (ζθιεξά-καιαθά, αλεθφξα-θαηεθφξα θιπ), αιιά θαη ησλ 
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ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο (π.ρ. θακπχιε ξνπήο-ηζρχνο θηλεηήξα, 

ζχζηεκα κεηάδνζεο θηλήζεσο, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα). 

5. Βαζκόο απαζρόιεζεο 

Πνζνζηφ παξαγσγηθνχ ρξφλνπ σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν δηάζεζεο ζην εξγνηάμην. 

6. πλζήθεο εξγαζίαο  

Με απφιπηε, κέηξηα ή πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ειηγκψλ θαη θηλήζεσλ. 

7. Μεζνδνινγία εξγαζίαο 

πλδπαζκφο κεραλεκάησλ γηα ηελ βέιηηζηε θαηά πεξίπησζε απφδνζε (π.ρ. πφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη δεχγνο πξνσζεηή-θνξησηή θαη πφηε ηζάπα). 

8. Βέιηηζην κέγεζνο κεραλήκαηνο 

Σν κηθξφ κεράλεκα δελ θάλεη γηα ηηο κεγάιεο δνπιεηέο θαη αληίζηξνθα (ππάξρνπλ 

φκσο πάληνηε δηαζέζηκνη θαη νη δχν ηχπνη;). 

9. Βαζκόο αμηνπηζηίαο κεραλήκαηνο 

Αθνινπζεί θζίλνπζα ελ γέλεη πνξεία ζε ζρέζε κε ηελ „‟ηερληθή ειηθία‟‟ ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ηχπνπ κεραλήκαηνο ή κεραλεκάησλ γηα θάζε ηχπν 

εξγαζηψλ απαηηεί ηδηαίηεξε αλάιπζε θάζε θνξά, ε δε ιχζε δελ είλαη θαη‟ αλάγθε ε 

ίδηα γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία (ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ νξγάλσζε, ζηελ επηινγή 

ησλ παγίσλ θαη ζηνπο ζηφρνπο). 

Ζ θνζηνιφγεζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

αληηθείκελα ελαζρφιεζεο ησλ Σερληθψλ Δηαηξεηψλ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ ζηφιν. 

Δπηζεκάλζεηο 

 Μία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ θφζηνπο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

είλαη ν βαζκφο απαζρφιεζεο: πςειόο βαζκόο απαζρόιεζεο = κείσζε 

θόζηνπο.  
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Ο θαηαζθεπαζηήο νηθνδνκηθψλ έξγσλ δελ κπνξεί λα δηαζέηεη ρσκαηνπξγηθά 

κεραλήκαηα θαη αλαηξεπφκελα (απηφ ζα ήηαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξν θαη θαθή 

επηρεηξεκαηηθή επηινγή), φπσο θαη ν κηθξνκεζαίνο θαηαζθεπαζηήο έξγσλ νδνπνηίαο 

δελ κπνξεί λα δηαζέηεη δηαηξεηηθφ παζζάισλ ή θξέδα αζθαιηνηαπήησλ. 

Έηζη, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ αλαπηπρζεί 

εηαηξείεο ππεξγνιάβσλ κε ηδηφθηεην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη απζηεξή εμεηδίθεπζε 

ζε επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθνχο ηνκείο (ρσκαηνπξγηθά κε ή ρσξίο κεηαθνξέο, 

ζεκειηψζεηο κε παζζάινπο, αζθαιηηθέο εξγαζίεο, βπζνθνξήζεηο θιπ). 

 Σν κέγεζνο θαη ε νκνηνκνξθία ηνπ αληηθεηκέλνπ νδεγνχλ, θαηά θαλφλα, ζηελ 

δηακφξθσζε ρακειφηεξνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά επηκεηξνχκελε κνλάδα 

εξγαζίαο κε ηελ εθαξκνγή θαηαιιήισλ κεζφδσλ νξγάλσζεο, ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ κε βειηησκέλε ζρέζε 

θφζηνπο/απφδνζεο, ηελ ιήςε ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ θιπ. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ελφο ζπλεξγείνπ ρσκαηνπξγηθψλ 

εξγαζηψλ κεγάιεο θιίκαθαο: 

 Δπηινγή εμνπιηζκνχ ελφο θαηαζθεπαζηή γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγνηαμηαθήο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (Α', Β' θαη Γ' θιηκάθηα) 

 Δπηηφπνπ παξνρή θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ κείσζε ησλ λεθξψλ ρξφλσλ 

 Γηάζεζε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ''ζπξκνχ 

 παξαγσγήο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Δπηινγή εμνπιηζκνχ κεγάινπ κεγέζνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή 

θφζηνπο ρεηξηζηή. 

 Βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

δηαθίλεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Οη δπλαηφηεηεο απηέο δελ παξέρνληαη ζηα κηθξνκεζαία έξγα, φπσο πξνθχπηεη 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

Οη γεληθέο εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ θαη εθείλεο γηα ηελ ζεκειίσζε 

ηνπ ππξήλα ελφο θξάγκαηνο εθηεινχληαη κε παξφκνηεο πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ηηο 
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απαηηήζεηο γεσκεηξηθήο αθξηβείαο, ζπκπχθλσζε ζθάθεο, κέηξα αζθαιείαο, 

αληηκεηψπηζε ππνγείσλ πδάησλ, θιπ, αιιά ην θφζηνο ηνπο, ιφγσ θιίκαθαο, δηαθέξεη 

θαηά πνιχ. 

 Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηεη ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιεληθψλ 

Σερληθψλ Δηαηξεηψλ είλαη κέζεο ηνπιάρηζηνλ „‟ηερληθήο ειηθίαο‟‟, ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο θηήζεο ηνπ θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ζ ιχζε ηεο „‟γεληθήο επηζθεπήο‟‟ (overhaul: αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα, πδξαπιηθψλ 

αληιηψλ, ζπζηήκαηνο θπιίζεσο θιπ) είλαη ζπλήζεο θαη επηηξέπεη ηελ βειηίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο κε κηθξφηεξε δαπάλε. 

Πάλησο ηα „‟αλαθαηαζθεπαζκέλα‟‟ (refurbished) κεραλήκαηα πάληνηε πζηεξνχλ 

έλαληη ησλ λέσλ θαη δελ είλαη βέβαην φηη νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

5.1.3 Δλζσκαησκέλα πιηθά 

 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη θφζηνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Κφζηνο αγνξάο ζηελ απνζήθε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηδηνπαξαγσγή ζην 

εξγνηάμην. 

 Φφξησζε επί απηνθηλήηνπ 

 Μεηαθνξά ζπλ αζθάιηζηξα κεηαθνξάο 

 Δθθφξησζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

α. ε εξγνηαμηαθή απνζήθε (απαηηνχληαη πιάγηεο κεηαθνξέο) 

β. ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο/ελζσκάησζεο 

 Πιάγηεο κεηαθνξέο 

 Απνκείσζε θαη θζνξά (αλαιφγσο κε ηελ κέζνδν επεμεξγαζίαο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο) 

Παξαηεξήζεηο 

1. Σν κεηαθνξηθφ έξγν, σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 

ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο αιιά θαη 

απφ ηνλ ιφγν (ηηκή κνλάδνο FOB)/(βάξνο ή φγθνο αλά κνλάδα κέηξεζεο) 
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Τπφ ηελ έλλνηα απηή: 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο απηψλ. 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ ζσιήλσλ αλά ηξέρνλ κέηξν απνηειεί ζπλάξηεζε 

ηεο δηακέηξνπ απηψλ. 

 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή δηαζέζεσο ελφο πιηθνχ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνπο 

αθφινπζνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο: 

 

 Πνζφηεηα (πξβι. ηηκέο ρνλδξηθήο - ιηαληθήο πψιεζεο) 

 Υξφλνο θαη ξπζκφο παξαδφζεσλ (εάλ αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα παξαγσγήο 

ηνπ παξαγσγνχ θαη επηηξέπνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηνπ 

δπλακηθνχ, ην θφζηνο παξαγσγήο κεηψλεηαη θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

εθπηψζεσλ επί ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ) 

 Σξφπνο πιεξσκήο (επεξεάδεη ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή) 

 

3. Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ιχζεσο ηεο ηδηνπαξαγσγήο δνκηθψλ πιηθψλ ζην 

εξγνηάμην: 

 

 Γηαζεζηκφηεηα ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ (δηαζέηεη π.ρ. ν Αλάδνρνο 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, βαξέιεο θαη πξέζεο κπεηφλ ή 

ζπαζηεξνηξηβεία;) 

 Δπηηξέπεη ε θχζε ηνπ έξγνπ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ; 

 Μπνξεί ε ηνπηθή αγνξά λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ; 

 Δπηηξέπνπλ νη πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο ηελ επίηεπμε εξγνηαμηαθνχ θφζηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ηεο 

κνλάδαο), κηθξφηεξνπ ησλ ηηκψλ αγνξάο; 

 Δπηηξέπνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ; 
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5.2 Μέζνδνη θνζηνιόγεζεο κε παιηλδξόκεζε δεδνκέλσλ 

 

5.2.1 Μέζνδνη Αλάιπζεο Παιηλδξόκεζεο (Regression Analysis) 

 

ηνλ ηνκέα ηεο ζηαηηζηηθήο, ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο 

ηερληθέο γηα ηε κνληεινπνίεζε θαη αλάιπζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, φηαλ ε έκθαζε 

δίλεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο καο βνεζά 

λα θαηαλνήζνπκε πψο ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο φηαλ 

αιιάδεη θάζε κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνηθίιιεη, ελψ νη ππφινηπεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο. 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, νη δείθηεο θφζηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα 

εμεγεζεί ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Με ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ηαπηφρξνλεο εμέιημεο απηψλ ησλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ θφζηνπο (πιηθά, κεραλήκαηα 

θιπ) θαη θαζηζηψληαο ζπρλέο θαη ηαθηηθέο πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ, κπνξεί θαλείο λα αλαπηχμεη κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηηκψλ ησλ πφξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη έηζη λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί κηα 

καθξνπξφζεζκε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (ζε 

δεκνπξαζίεο) θαη ηελ βξαρππξφζεζκε δηαθχκαλζε γηα ζθνπνχο αγνξάο πφξσλ. 

(Williams, 1994) 

Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο κεζφδσλ αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο νη νπνίεο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην είδνο ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ εηδψλ αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο: 

5.2.2 Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε 

 

Μία κέζνδνο γξακκηθήο παιηλδξφκεζε πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κίαο 

δεηνχκελεο κεηαβιεηήο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο κέζσ ηεο 

γελίθεπζεο κηαο επζείαο γξακκήο (Weisberg, 1985) . Θεσξνχκε έλα δηάλπζκα Υ. Έλα 
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κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζε κεηξσηθή κνξθή 

φπσο ε Δμίζσζε (1): 

Τ=Υβ + e (1) 

φπνπ Τ= [y1,.....,yn]T 

 e= [e1,.....,en]T 

 β= [β1,.....,βn]T 

Δάλ ην κνληέιν είλαη θαηάιιειν, ηφηε ε παξαηεξνχκελε ηηκή yi κπνξεί λα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ Xi κέζσ Δμ (1), εθηφο απφ ην ei, ηελ πνζφηεηα 

άγλσζηνπ ηπραίνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο γηα ηελ i-νζηε ππφζεζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ απνηπρία ηνπ κνληέινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

αμίαο. Σν κνληέιν ππνζέηεη φηη ηα ιάζε είλαη θαλνληθά θαη αλεμάξηεηα δηαλεκεκέλα 

κε κεδεληθή κέζε ηηκή θαη ηελ θνηλή δηαθχκαλζε S2. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο 

παξαηεξεζέληεο αληηδξάζεηο θαη δείθηεο πξφγλσζεο, εθηηκνχληαη νη άγλσζηεο 

παξάκεηξνη β. Σειηθά επηιέγεηαη έλα κνληέιν πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ππνιεηπφκελν 

άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ. Ζ ηζρχο ηεο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R2, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 

πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο απφθξηζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ παιηλδξφκεζε ησλ 

κέζσλ πξφβιεςεο (δεηθηψλ). (Hwang, 2009) 

5.2.3 Καηεγνξηθή Παιηλδξόκεζε 

 

Όηαλ ην ζχλνιν δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

θαη νκαδνπνηνχληαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη άλδξεο ή γπλαίθεο, ή 

αζζέλεηα ή φρη ηεο λφζνπ, ε θαηεγνξηθή παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ελφο απνηειέζκαηνο θαη ησλ δεηθηψλ (πξνάγγεισλ) ηεο πην 

απνηειεζκαηηθά (Weisberg, 1985). Καηεγνξηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

απνκφλσζεο ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νκνηνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, αο 

εμεηάζνπκε έλα απιφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, φπσο δίλεηαη απφ ηελ Δμ.(2) 

Τ=β0θ+β1θΥ + e, k=1,2....,m (2) 
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φπνπ k αληηπξνζσπεχεη θάζε θαηεγνξία 

Σν κνληέιν θαηαιήγεη ζε m γξακκέο παιηλδξφκεζεο. Απφ ηελ άπνςε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ κνληέινπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ, ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο κνληεινπνίεζεο κε ηα γξακκηθά κνληέια παιηλδξφκεζεο είλαη 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηεγνξεκαηηθή παιηλδξφκεζε. (Hwang, 2009) 

5.2.4 Γπλακηθή Παιηλδξόκεζε 

 

H Γπλακηθή παιηλδξφκεζε δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπλήζε παιηλδξφκεζεο σο 

αθνινχζσο. Θεσξνχκε δχν ζπλαθείο κεηαβιεηέο: έλα απνηέιεζκα Τ θαη έλα δείθηε 

(πξνάγγειν) X. Σν ζρήκα δείρλεη έλα παξάδεηγκα κηαο ζρέζεο δχν κεηαβιεηψλ κε 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε . Ζ παξαηεξνχκελε Y ηε ρξνληθή ζηηγκή t, Yt, κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε Xt, αιιά θαη λα X(t-1) θαη X(t-2). Με άιια ιφγηα, κπνξνχλ 

λα ππάξρνπλ ηφζν ζχγρξνλεο φζν θαη κε ρξνληθή δηαθνξά ζρέζεηο. ε αληίζεζε κε 

ζπλήζεηο παιηλδξφκεζεο, ε δπλακηθή ηζρχεη θαη γηα ζρέζεηο κε ρξνληθή δηαθνξά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ παξάγνληα ρξφλνπ. Οκνίσο, ην Y(t) δελ ζπλδέεηαη κφλν κε 

Y(t-1), αιιά θαη κε ην Y(t-2). Απηά, θαηά βάζε, είλαη ζρέζεηο απηνπαιηλδξφκεζεο. 

Έλα κνληέιν πνπ εμεγεί φια ηα παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξεί λα γξαθηεί σο Δμ (3), φπνπ 

WN αληηπξνζσπεχεη ιεπθφ ζφξπβν. Οη πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηεο ηεο απιήο 

παιηλδξφκεζεο ηζρχνπλ γηα ηελ δπλακηθή παιηλδξφκεζε (Hwang, 2009) . 

Y(t)= C+b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + c0 Xt + c1 Xt-1 + Zt 

Zt = WN(0,ζ
2
) 



ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

ΒΔΡΒΑΗΝΗΩΣΖ ΖΛΗΑ  84 

 

 

Δηθόλα 13 : Γπλακηθή Παιηλδξόκεζε 
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6. Μέζνδνη Παξαθνινύζεζεο Κόζηνπο 

6.1 Γεληθά γηα ηελ παξαθνινύζεζε θόζηνπο ελόο έξγνπ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ, νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ ηήξεζε αξρείσλ γίλνληαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο. Σα εξγαιεία απηά έρνπλ σο 

δηηηφ ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

θαζψο θαη ηελ παξνρή ησλ δηαρεηξηζηψλ κηα έλδεημε γηα ηελ πξφνδν θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν. Σν θαζήθνλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ 

έξγνπ είλαη λα δψζνπλ έγθαηξα κηα έλδεημε γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ έθηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ. 

Αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα 

εξκελεχζνπλ ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ελφο έξγνπ έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απνθιίζεσλ απφ ην ζρέδην έξγνπ θαη φρη λα πξνηείλεη πηζαλνχο ηνκείο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Σν δηάζηεκα θαηά ην νπνίν κεγάιεο νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ είλαη ζηα ζηάδηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο, νη αιιαγέο είλαη πηζαλφλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ ην έξγν θαη λα νδεγήζνπλ ζε ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ θφζηνπο.  

Ωο απνηέιεζκα, ην επίθεληξν ηνπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ είλαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζηνλ εληνπηζκό απνθιίζεσλ από ηα ζρέδηα απηά, παξά 

ζηελ αλαδήηεζε γηα ζεκαληηθέο βειηηώζεηο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε θόζηνπο. 

Μφλν φηαλ κηα επηρείξεζε δηάζσζεο απαηηείηαη, ζα πξέπεη ζεκαληηθέο αιιαγέο λα 

εθαξκνζηνχλ ζην αξρηθφ ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη δηάθνξα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

ηνπ έξγνπ ζπλδένληαη ζηελά. Παξφια απηά νη ηερληθέο παξαθνινχζεζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα έξγν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζπλνιηθή ή νινθιεξσκέλε εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ πξνβιεκάησλ ζε 

απηφ. Γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 

θφζηνπο ζπλήζσο θπιάζζνληαη ρσξηζηά. Ωο απνηέιεζκα, νη ίδηνη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα ζπλζέζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα απφ ηηο δηάθνξεο εθζέζεηο γηα 

ην έξγν ζπλ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη δηαρεηξηζηέο 

είλαη ζπρλά αλαγθαζκέλνη λα ζπκπεξάλνπκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ 

αιιαγψλ πξνγξάκκαηνο, αληί λα παξέρνληαη κε ηηο βνεζήκαηα γηα ηε δηαδηθαζία 

απηή. Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ κηα ζεηξά ρξήζηκσλ ζθνπνχο, αλ θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ (Chris Hendrickson & Tung Au, 2000). 

6.2 Γηάζπαζε ηνπ έξγνπ ζε ζέζεηο θόζηνπο 

 

Ο (Α. Καζηξηλάθε, 2002) αλαθέξεη πσο ν πεηπρεκέλνο ρσξηζκφο ηνπ έξγνπ ζε ζέζεηο 

θφζηνπο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζηνπο . 

Θέζεηο θφζηνπο έρνπκε ηηο θχξηεο, ηηο βνεζεηηθέο, ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνηαμίνπ 

θαη ην κέξνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο πνπ επηκεξίδεηαη ζην 

ππφ θνζηνιφγεζε έξγν. 

6.2.1 Κπξίεο ζέζεηο θόζηνπο 

 

Καη‟ αξρήλ σο θχξηεο ζέζεηο θφζηνπο ιακβάλνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα θνλδχιηα ηεο 

εξγνιαβίαο. Πνιχ ζπρλά φκσο κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ελφο ζεκαληηθνχ θνλδπιίνπ 

ζε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θφζηνπο ή ην αληίζηξνθν, πνιιά δεπηεξεχνληα θνλδχιηα 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ κία ζέζε θφζηνπο. H ζπγρψλεπζε πνιιψλ θνλδπιίσλ ζε κηα 

ζέζε θφζηνπο γίλεηαη γηαηί πξφθεηηαη γηα νκνεηδή κηθξνθνλδχιηα ή γηαηί ππάξρνπλ 

ζνβαξέο δπζρέξεηεο λα δηαζπαζηνχλ νη δαπάλεο. 
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6.2.2 Βνεζεηηθέο ζέζεηο θόζηνπο 

 

Βνεζεηηθέο ζέζεηο θφζηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνλδχιηα ηα νπνία κπνξεί λα 

έρνπλ θνηλέο εξγαζίεο πρ κεραλήκαηα, αδξαλή πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή 

κπεηφλ. Δπίζεο θάζε κεράλεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθή ζέζε θφζηνπο. 

6.2.3 Έκκεζν θόζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο θαη έκκεζν θόζηνο έξγνπ & 

εξγνηαμίνπ 

 

Σν έκκεζν θφζηνο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο 1 

έηνο), επηκεξίδεηαη ζηα δηάθνξα εξγνηάμηα ηεο αλάινγα κε ηηο πηζηνπνηήζεηο ηνπο 

(ηδίξν), θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. 

Πξνζζέηνληαο ην επηκεξηζκέλν έκκεζν θφζηνο ηεο εξγνιαβηθήο επηρείξεζεο ζην 

έκκεζν θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ έρνπκε ην ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο 

θαηαζθεπήο, ην νπνίν δελ πιεξψλεηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ηδηαίηεξα, ελψ είλαη 

εληειψο απαξαίηεην γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην εξγνηάμην. 

Γηα λα έρνπκε ζπλεπψο αιεζηλή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θάζε θνλδπιίνπ 

πξέπεη λα επηκεξίζνπκε ην ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο θαηαζθεπήο ζε απηά. 

Σν ζπλνιηθφ έκκεζν θφζηνο θαηαζθεπήο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ζπλήζσο 1 έηνο), 

δηαηξνχκελν δηα ηνπ ζπλνιηθνχ άκεζνπ θφζηνπο ησλ θνλδπιίσλ πνπ εθηειέζηεθαλ 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, καο δίλεη έλα πξψην ζπληειεζηή, ελψ δηαηξνχκελν δηα ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ (πιεξσκψλ) ηνπ ζπλφινπ επίζεο ησλ εθηειεζζέλησλ θνλδπιίσλ ηεο 

πεξηφδνπ καο δίλεη έλα δεχηεξν ζπληειεζηή. 

Ο επηκεξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ έκκεζνπ θφζηνπο γίλεηαη πξνζζέηνληαο ζην άκεζν 

θφζηνο θάζε θνλδπιίνπ, ηελ πξνζαχμεζε πνπ πξφθεηηαη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε απηφ 

ην θνλδχιην κε ηνλ πξψην ή ηνλ δεχηεξν ζπληειεζηή πνπ πξναλαθέξακε. 

Αλ ζέινπκε λα βξνχκε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο κνλάδαο θάζε θνλδπιίνπ, δηαηξνχκε ην 

παξαπάλσ άζξνηζκα κε ηηο πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. 
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6.2.4 Άιιεο δηαζπάζεηο ηνπ θόζηνπο 

 

 Καηά ηομείς έργοσ 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία άκηιιαο κεηαμχ ησλ 

ππεπζχλσλ, έλα κεγάιν έξγν κπνξεί λα δηαζπαζηεί "γεσγξαθηθά" (πρ δηάθνξα 

ηκήκαηα κηαο νδνχ), ε "ιεηηνπξγηθά" (πρ γεθπξνπνηία – νδνπνηία – ινηπά ηερληθά 

έξγα). 

 Καηά καηηγορία δαπάνης 

Δξγαηηθά – Μεραλήκαηα – Τιηθά – Τπεξγνιαβίεο. 

Με ηε ζπλερή ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ έρνπκε επίζεο ζπλερή πξνζαξκνγή θαη 

βειηίσζε ησλ θνζηνινγηθψλ καο ζπληειεζηψλ (πρ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζαπμήζεηο σξνκηζζίσλ ιφγσ ΗΚΑ, δψξσλ, εκεξαξγηψλ, 

απνδεκηψζεσλ, απνιχζεσλ, θιπ). 

 Καηά τρονικές περιόδοσς 

πλήζσο θαηά κήλα ή ζπαληφηεξα κπνξεί θαη θαηά εβδνκάδα. Δθφζνλ 

παξαθνινπζνχκε ηε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο απφ ηε κηα ρξνληθή πεξίνδν ζηελ άιιε, 

κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνπκε. Δπίζεο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θακπχισλ θφζηνπο κνλάδαο αλά 

θαηεγνξία δαπάλεο (πρ πξνζσπηθνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ), είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ 

πξνεθηάζεηο ζην κέιινλ γηα πηζαλή πξφβιεςε ηεο επηξξνήο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

[Καζηξηλάθεο 2002]. 

6.3 πιινγή θαη θαηαρώξεζε ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ – Δληππνιόγην 

 

Γηα ηελ απνδνηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο ζε έλα έξγν ην πξψην θαη βαζηθφ 

εξγαιείν είλαη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εληχπσλ ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ 

(Α. Καζηξηλάθε, 2002)νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο. 
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 Εργαηικά 

Ο πξντζηάκελνο θάζε ζπλεξγείνπ (πρ ν εξγνδεγφο), θαηαγξάθεη θάζε κέξα ζηελ 

εκεξήζηα θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ (έληππν 1), πνηα άηνκα απαζρνινχληαη ζην 

ζπλεξγείν ηνπ, ζε πνηεο ζέζεηο θφζηνπο εξγάζηεθαλ θαη επί πφζεο ψξεο. 

 

Δηθόλα 14 : ΔΝΣΤΠΟ 1 

 

 Μητανήμαηα 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο είλαη ιεπηή εξγαζία πνπ κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο απνθάζεσλ (πρ ελνηθίαζε κεραλεκάησλ αληί ρξήζεο 

ηδηνθηεηψλ, θιπ). 

Ο θνζηνιφγνο ζπκπιεξψλεη γηα θάζε κεράλεκα ην απνγξαθηθφ δειηίν, ζην νπνίν 

θαίλνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηδηνθηήηε (απφζβεζε κεραλήκαηνο θαη ηφθνη ή 

κίζζσκα), θφζηνο ειαζηηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη επηζθεπψλ (έληππν 2) 

 

Δηθόλα 15 : ΔΝΣΤΠΟ 2 
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 Υλικά 

εκαληηθή πεγή ζηνηρείσλ γηα ηα πιηθά πνπ θαηαλαιψζεθαλ είλαη ην κεληαίν δειηίν 

εμαγσγήο πιηθψλ απνζήθεο (έληππν 3), πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

απνζήθεο. 

 

Δηθόλα 16 : ΔΝΣΤΠΟ 3 

 

 Υπεργολαβίες 

Ο θνζηνιφγνο ζπκπιεξψλεη ην κεληαίν θχιιν θφζηνπο ππεξγνιαβίαο ζην νπνίν 

θαίλεηαη: ζε πνηεο ζέζεηο θφζηνπο δνχιεςε ν θάζε ππεξγνιάβνο, νη πνζφηεηεο θάζε 

εξγαζίαο πνπ εμεηέιεζε, νη αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο πνπ έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ 

αλάδνρν θαη ηειηθά ην κεληαίν θφζηνο θάζε εξγαζίαο αλά ζέζε θφζηνπο γηα ην κήλα 

πνπ εμεηάδνπκε (έληππν 4). 

 

Δηθόλα 17 : ΔΝΣΤΠΟ 4 
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 Επιμεηρήζεις 

Ο επηκεηξεηήο θάζε κήλα ζπληάζζεη ηηο επηκεηξήζεηο (έληππν 5), πνπ πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη απφ ηα αληίζηνηρα επηκεηξεηηθά 

ζρέδηα ηεο θαηαζθεπήο. 

ην ίδην έληππν πξέπεη λα πεξηέρεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηπρφλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα θαίλεηαη ε πεξηγξαθή, ε κνλάδα κέηξεζεο θαη ε πνζφηεηα θάζε 

βνεζεηηθήο εξγαζίαο πνπ "θαηαλαιψζεθε" ζε θάζε θχξηα ζέζε θφζηνπο. 

 

Δηθόλα 18 : ΔΝΣΤΠΟ 5 

 

 Περιγραθή μεθόδων καηαζκεσής – ζσνθηκών εκηέλεζης 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην έληππν 6 ζην νπνίν πξέπεη θάζε κέξα θαη ζε θάζε ζέζε 

θφζηνπο λα πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζπλεξγηψλ ή αθφκε θη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ εξγνηαμηάξρε νη κέζνδνη θαηαζθεπήο (πρ ηππηθή ζχλζεζε ζπλεξγείσλ, κέζεο 

απνζηάζεηο κεηαθνξάο θιπ) θαη νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (πρ εδαθνινγηθέο 

ζπλζήθεο, απξφνπηα πεξηζηαηηθά φπσο ππξθαγηέο ζενκελίεο, ζεηζκνί θιπ), πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

Δηθόλα 19 : ΔΝΣΤΠΟ 6 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηάηαη κηα ζαθήο εηθφλα ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πνιχηηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απφ απηφ ζην κέιινλ (Α. Καζηξηλάθε, 

2002). 

6.4 Μέζνδνη Παξαθνινύζεζεο Κόζηνπο 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν, δελ αξθεί λα εμεηάδνληαη 

κφλνλ νη δαπάλεο θαη ηα έζνδα πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ην παξειζφλ ζε έλα έξγν. 

Καιά δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα κειινληηθά 

έζνδα, ζην κειινληηθφ θφζηνο θαη ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο δελ είλαη επαξθή γηα λα 

αληηθαηνπηξίζνπλ ηε δπλακηθή θχζε ελφο έξγνπ.  

Οη ινγηζηέο αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ θαηαγξαθή ηξερνπζψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη θαηαβεβιεκέλεο δαπάλεο αληηζηνηρνχλ ζε κε αλαθηήζηκεο δαπάλεο (sunk 

costs) πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο 

λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη θάπνην ειάηησκα (θαθή πνηφηεηα ή 

ιάζνο ζηελ θαηαζθεπή) θαζηζηά ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή άρξεζηε.  

Γπζηπρψο, νη πφξνη πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ ειαηησκαηηθή θαηαζθεπή ζα είλαη 

γεληθά κε αλαθηήζηκνη θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή (αλ θαη κπνξεί λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ πνηνο ρξεψλεηαη γηα απηνχο 

ηνπο πφξνπο κε νηθνλνκηθέο παξαθξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη ηδηνθηήηεο ζπλήζσο 

πξνζπαζνχλ λα ππνρξεψλνπλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ή ηνπο κειεηεηέο λα ρξεσζνχλ γηα 

ηηο αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζε πνηνηηθέο αηέιεηεο). Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθνί 

ινγαξηαζκνί είλαη ηζηνξηθήο θχζεο, κεξηθά κέζα πξφβιεςεο ή εθηίκεζεο ηεο 

κειινληηθήο πνξείαο ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο. 

ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη θάπνηεο κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη απιέο 

πξνβιέςεηο θφζηνπο (Hendrickson, 1998). 
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Έλα παξάδεηγκα πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρεη παξνπζηαζηεί 

απφ ηνλ (Hendrickson, 1998).ε απηφ ην παξάδεηγκα, ηα θφζηε ρσξίδνληαη ζε πέληε 

θαηεγνξίεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην άζξνηζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθφξσλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε θαηεγνξία: 

 Προϋπολογιζθέν κόζηος (Budgeted Cost) 

Σν πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαιπηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

έρεη γίλεη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ. Οη παξάγνληεο ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζε κνξθή ινγαξηαζκψλ θαη θάπνηα ζρεηηθή πεξηγξαθή. 

 Σσνολικό Εκηιμώμενο Κόζηος (Estimated Total Cost) 

Σν πλνιηθφ Δθηηκψκελν Κφζηνο ζε θάζε θαηεγνξία είλαη ε αθξηβέζηεξε δπλαηή 

ηξέρνπζα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ πξφνδν θαη φπνηεο ηπρφλ αιιαγέο 

δεδνκέλνπ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κεηά. Δθηηκψκελν ζπλνιηθφ 

θφζηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο κέρξη ζήκεξα θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

νηθνλνκηθψλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ. Οη κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 Καηαβεβλημένο Κόζηος και Πρόζθεηο Κόζηος (Cost Commited and Cost 

Exposure). 

Σν Δθηηκψκελν Κφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ζε θάζε θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε 

Καηαβεβιεκέλν Κφζηνο θαη ην εθηηκψκελν Πξφζζεην θφζηνο. Σν θαηαβεβιεκέλν 

κπνξεί λα εθθξάδεη ηηο παξαγγειίεο πιηθνχ ή ππεξγνιαβίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί ή ρξεσζεί ρξεκαηηθά πνζά απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Κόζηος μέτρι ζήμερα (Cost to Date) 

Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο κέρξη ζήκεξα αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε 6 θαη κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ ηήξεζε νηθνλνκηθψλ αξρείσλ θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο. 

 Επιπλέον ή (Λιγόηερο) (Over or (Under)) 
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Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα δείρλεη ην πνζφ πάλσ ή θάησ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

γηα θάζε θαηεγνξία. Απηή ε ζηήιε είλαη έλαο δείθηεο ηνπ βαζκνχ απφθιηζεο απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Τιηθά ή εξγαζίεο κε αζπλήζηζηα κεγάιεο ππεξβάζεηο 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθχκαλζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νξνινγία ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα εθθξάζεη ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο. Ζ έθθξαζε 

απηή νξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ δηαθνξεηηθά ζηηο ζηαηηζηηθέο ή καζεκαηηθή 

αλάιπζε. 

ηνλ πίλαθα , ην θφζηνο εξγαζίαο είλαη πςειφηεξν απφ ην αλακελφκελν, ελψ ην 

θφζηνο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο είλαη ιηγφηεξν απφ ην αλακελφκελν. 

 

Δηθόλα 20 : Πίλαθαο θόζηνο ζπκβάζεσλ ππεξγνιαβίαο (Hendrickson, 1998). 

Γηα ηνλ έιεγρν έξγσλ, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο ζηελ θαηεγνξία “Δξγαζία” θαη ζηελ 

θαηεγνξία δαπαλψλ “Άιια” απαηηνχλ πξνζνρή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ ζηνλ 

πίλαθα.  

Οη ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα νθείινληαη ζε ρακειφηεξε απφ ηελ 

αλακελφκελε παξαγσγηθφηεηα, πςειφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο δαπάλεο γηα 

εκεξνκίζζηα, κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν θφζηνο πιηθψλ, ή άιινπο παξάγνληεο.  

Δπηπιένλ, ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ αλεπαξθή 

εθπαίδεπζε, ηελ έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελσλ πφξσλ φπσο εμνπιηζκφο θαη ηα εξγαιεία, 

ή ππέξκεηξεο πνζφηεηεο επηπιένλ εξγαζίαο γηα λα δηνξζσζνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

πνηφηεηαο. Δπαλεμέηαζε ηεο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ είλαη κφλν ην 

πξψην βήκα ζηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ. 
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Ζ έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα βνεζά ζηηο 

ζαθείο εθηηκήζεηο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ζε θάζε θαηεγνξία δαπάλεο. Οη εθηηκήζεηο 

απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή πξφνδνο θαη ε παξνχζα 

θαηάζηαζε κηαο θαηεγνξίαο δαπαλψλ. Οη εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ απιέο 

γξακκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ή ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ κέρξη 

ζήκεξα ζε θάζε ζεκείν ηνπ έξγνπ. Οη παξαθάησ πξνβιέςεηο αλαθέξνληαη ζε 

ζπλνιηθφ θφζηνο, Cf : 

 Αιγεβξηθά, κηα γξακκηθή ζρέζε εθηίκεζεο είλαη γεληθά κία απφ ηηο δχν 

κνξθέο. 

Cf = Ct/pt (1) 

Όπνπ Ct είλαη ην θφζηνο πνπ έρεη ππάξμεη κέρξη ηελ ζηηγκή t θαη pt είλαη ην πνζνζηφ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηε ζηηγκή t. Γηα παξάδεηγκα κηα 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη νινθιεξσκέλε θαηά 50 % κε έλα θφζηνο 40.000€ 

εθηηκάηαη λα έρεη έλα ζπλνιηθφ θφζηνο 40.000€/0,5=80.000€. Πην αθξηβείο κέζνδνη 

πξφβιεςεο θφζηνπο ζα αλέιπαλ δαπάλεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ ζε θάζε θαηεγνξία. 

 Δλαιιαθηηθά, ε ρξήζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο – εξγαζίαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ζ 

βαζηθή κέζνδνο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θφζηνπο απφ ην θφζηνο αλά κνλάδα 

είλαη: 

Cf = W ct (2) 

Cf είλαη ε πξφβιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ην W είλαη ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 

εξγαζίαο, θαη ct είλαη ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα εξγαζίαο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ ζηηγκή t. Δάλ ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα είλαη 50€ αλά 

κνλάδα εξγαζίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ππάξρνπλ ζπλνιηθά 1.600 

κνλάδεο εξγαζίαο, ηφηε ην θφζηνο ζα είλαη 1.600*50€=80.000€ γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπ. 
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 Σν κνλαδηαίν θφζηνο ζηελ εμίζσζε (2) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ 

σξηαία παξαγσγηθφηεηα θαη ην κνλαδηαίν θφζηνο αλά ψξα (ή άιιν θαηάιιειν 

ρξνληθφ δηάζηεκα), κε απνηέιεζκα ηελ εμίζσζε: 

Cf = W ht ut (3) 

φπνπ ην θφζηνο αλά κνλάδα εξγαζίαο ct αληηθαζίζηαηαη απφ ην ρξφλν αλά κνλάδα, ht, 

δηαηξνχκελν κε ην θφζηνο αλά κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ut. 

 Πην εμεδεηεκέλα ζπζηήκαηα πξφβιεςεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηδηφκνξθν πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζίεο γηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ απηέο ηηο απιέο αλαινγηθέο εθηηκήζεηο θφζηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ε παξαγσγηθφηεηα βειηηψλεηαη θαζψο νη εξγαδφκελνη θαη 

νη κεραληθνί εμνηθεησζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, ε 

εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα έλα αληηθείκελν κπνξεί λα αλαζεσξεζεί 

πξνο ηα θάησ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εμίζσζε εθηίκεζεο ζα κπνξνχζε γίλεη: 

Cf = Cf + (W-Wt)ct (4) 

φπνπ πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ θφζηνο, Cf, είλαη ην άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα, Ct, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ππφινηπε εξγαζία (W - Wt) πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην αλακελφκελν θφζηνο αλά 

κνλάδα ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ην ππφινηπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ct. Ωο έλα 

αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα είλαη 50€ 

αλά κνλάδα εξγαζίαο, αιιά θαηά ηελ πην πξφζθαηε εηθφλα απηήο ηεο εξγαζίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφο έξγνπ είλαη 45€ αλά κνλάδα εξγαζίαο. Αλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ 

ήηαλ βέβαηνο φηη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί γηα ην 

ππφινηπν ηνπ έξγνπ (πνπ απνηειείηαη απφ 800 κνλάδεο ηεο εξγαζίαο απφ ηηο 

ζπλνιηθά ησλ 1600 κνλάδσλ εξγαζίαο), ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζα είλαη 50€*800 + 

45€ * 800 = 76.000€ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Να ζεκεησζεί φηη ε 

πξφβιεςε απηή ρξεζηκνπνηεί ην πξαγκαηηθφ κέζν φξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

επηηπγράλεη ηελ πξψηε 800 κνλάδεο θαη νη ρξήζεηο πξφβιεςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

γηα ην ππφινηπν έξγν. Πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθπξνζσπεί απηφ ην είδνο ησλ κε γξακκηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ 
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παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. (Hendrickson, 1998). 

Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ηχπνπ 

ππνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ή λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο εθηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κεηαβνιή ησλ ηηκψλ αλά κνλάδα ιφγσ ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ ή αιιαγέο 

ζηηο ηηκέο θάπνηνπ πξνκεζεπηή πιηθψλ πνπ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθθξάδνληαη 

ζηελ εθηίκεζε κειινληηθψλ δαπαλψλ. Όπσο είλαη θπζηθφ ν αξηζκφο θαη ε έθηαζε 

ησλ αβεβαηνηήησλ ειαηηψλεηαη θαζψο πξνρσξά ην ζηάδην ηνπ έξγνπ. Ζ κφλε 

εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ είλαη ν θίλδπλνο ησλ πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηήζνπλ θάπνηεο δηνξζσηηθέο εξγαζίεο ή αθφκα 

θαη ηελ εθ λένπ θαηαζθεπή (Hendrickson, 1998). 

Κάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο πνπ 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ απαηηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο 

νινθιήξσζεο εξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Τπάξρνπλ πνιιέο 

κέζνδνη βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 
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Δηθόλα 21 : Απεηθόλεζε πνζνζηνύ νινθιήξσζεο θαη θόζηνπο κηαο δξαζηεξηόηεηαο 

 Οινθιεξσκέλεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (Units of Work Completed) 

Γηα εχθνια κεηξνχκελεο πνζφηεηεο ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ησλ νινθιεξσκέλσλ 

εξγαζηψλ κπνξεί λα κεηξεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην απαηηνχκελν πνζφ ησλ ζσιελψζεσλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαζηψλ ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

 ηνηρεηώδε Οξόζεκα (Incremental Milestones) 

πγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε κηθξφηεξεο ή λα 

απνζπληεζνχλ ζε κία ζεηξά βαζηθψλ ζηφρσλ, θαη ηα θχξηα ζεκεία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ην πνζνζηφ ηεο νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο 

πιήξνπο βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ κέζσλ φξσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ κπνξεί 

λα δηαηξεζεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα: Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ ζηε ζέζε ηνπο (ην 20% ησλ 

εξγαζηψλ θαη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, ζπγθφιιεζε άθξσλ (40% ησλ 

εξγαζηψλ θαη ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ), δηακφξθσζε άθξσλ (ηέινπο 

ζσιήλα) (ην 30% ησλ εξγαζηψλ θαη ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ), έιεγρνο 
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(10% ησλ εξγαζηψλ θαη ην 100% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ). Έηζη, κηα εξγαζία 

ζσιελψζεσλ ζηελ νπνία έρνπλ ζπγθνιιεζεί ηα άθξα ζα δειψλεηαη σο 60% πιήξεο. 

 Γλσκνδόηεζε (Opinion) 

Τπνθεηκεληθέο θξίζεηο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πνζνζηνχ εξγαζηψλ κπνξεί λα 

εθθξάδνληαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ ε γεληθά ηνπ 

έξγνπ. αθψο, απηή ε ηερληθή εθηίκεζεο κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ αηζηνδνμία, 

απαηζηνδνμία ή αλαθξηβείο παξαηεξήζεηο. Έκπεηξνη θαη ηθαλνί εθηηκεηέο αιιά θαη 

επαξθείο επηηφπηεο παξαηεξήζεηο απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί επαξθήο αθξίβεηα, κε 

απηή ηε κέζνδν. 

 Λόγνο Κόζηνπο (Cost Ratio) 

Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο κέρξη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ εξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα - εξγαζία πνπ έρεη εθηηκεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε θφζηνο 20.000€ 

θαη ην θφζηνο κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ήηαλ 10.000€, ηφηε ην εθηηκψκελν 

πνζνζηφ νινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν ηνπ ιφγνπ θφζηνπο ζα είλαη 10.000 / 20000 = 

0,5 ή 50%.  

Ζ κέζνδνο απηή δελ παξέρεη αλεμάξηεηε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ ή ηπρφλ ιάζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο ην πξνβιεπφκελν θφζηνο ζα είλαη πάληα ην πνζφ πνπ 

εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κέζνδν ιφγνπ θφζηνπο κε εμαηξεηηθή πξνζνρή. πζηεκαηηθή 

εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ 

νινθιήξσζεο ή εθηηκήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε δεδνκέλσλ γηα ηηο 

νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλακεηαδφηεο κπνξεί λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα λέα φξηα ησλ εξγαζηψλ θάζε εκέξαο 

έηζη ψζηε νη λέεο ζέζεηο ππνινγίδνληαη απηφκαηα θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα ζρέδηα ηνπ 
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έξγνπ. Απηέο νη κεηξήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 

θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πθίζηαληαη επεμεξγαζία γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ [Hendrickson 1998]. 
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7. πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξνζπάζεζε λα θαιχςεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ 

θαηά ηελ έλαξμή ηεο αιιά θαη λα ππεξπεδήζεη εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαλ θαηά ηε 

πνξεία ζπγγξαθήο ηεο, ζχκθσλα πάληα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επίθνπξνπ 

θαζεγεηή Ησάλλε ψξξνπ. 

Πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη θαη λα δψζεη φζεο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ 

ηελ απαζρφιεζε πνπ ήηαλ ε θνζηνιφγεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, έλα ζέκα πνπ 

επεξεάδεη θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη νη θαηαζθεπέο ζχγρξνλσλ έξγσλ πξνο ηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. 

Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε αξρηθά δφζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ψζηε λα γίλνληαη 

θαηαλνεηνί νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή. Αλαιχζεθε ε 

θνζηνιφγεζε ζαλ έλλνηα θαη δηαηππψζεθε ηη αληηπξνζσπεχεη απηή ζην ρψξν ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Έπεηηα αλαιχζεθε ν φξνο ηερληθφ έξγν θαη 

παξνπζηάζηεθαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλζέηνπλ φπσο είλαη νη θάζεηο ηνπ θχθινπ 

δσήο ηνπ, ηα ζηάδηα ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο θαη νη ζπληειεζηέο ηεο 

παξαγσγήο ελφο έξγνπ πνπ ζπκβάινπλ ζηε ηειηθή πινπνίεζή ηνπ. 

Δκβαζχλνληαο ζηελ νπζία ηεο πξνθνζηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ εληνπίζζεθαλ 

θαη αλαιχζεθαλ ηα άκεζα θαη ηα έκκεζα θφζηε ηεο θαηαζθεπήο ζην ζχλνιφ ηνπο 

θαζψο θαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά απηά ηα θφζηε θαη νη 

νπνίνη πξέπεη πάληα λα ελζσκαηψλνληαη ζε κία πιήξσο θαηαξηηζκέλε θνζηνιφγεζε. 

ηε ζπλέρεηα επηζεκάλζεθε κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο 

πνπ κπνξεί λα ην νδεγήζεη ζε αθξαίεο ηηκέο θαη είλαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. Γηα λα απνθηήζεη πξαθηηθή εθαξκνγή κία πξνθνζηνιφγεζε θαη γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα δηαπηζηψζεθε πσο πξέπεη λα ηεξείηε θαη ν 

αξρηθφο ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ θαη φ ππεχζπλνο θαηαζθεπήο λα 

γλσξίδεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ δηαζέηεη ψζηε κέζα απφ ην 

ζπγρξνληζκφ ηνπο λα έρεη ην ηδαληθφ απνηέιεζκα. Αθφκα αλαδείρζεθε έλα ζεκαληηθφ 
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πξφβιεκα πνπ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ ψζηε λα ππάξρεη θαη ε θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

Με ρξήζε ηεο θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε πξνθνζηνιφγεζε δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάζηεθαλ 

ηα λέα εληαία ηηκνιφγηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πξνθνζηνιφγεζε θαη αλαδείρζεθαλ νη 

ζηφρνη ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ. αλ έκπξαθηε 

εθαξκνγή παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ωο 

ζχγθξηζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάζηεθαλ δχν ζπζηήκαηα 

πξνθνζηνιφγεζεο αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκίσλ, ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

Κάζε ηερληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο ηξφπνπο εθείλνπο πνπ 

ζα ηε βνεζήζνπλ ζε κία αθξηβή θνζηνινγηθή πξνζέγγηζε θάζε λέαο θαηαζθεπήο. Γηα 

λα ην πεηχρεη απηφ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο 

θαηαζθεπέο (ηηκέο γηα ρξεζηκνπνηνχκελνπο πφξνπο, ελζσκαησκέλα πιηθά θιπ) θαη λα 

ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξφβιεςε θφζηνπο λέσλ θαηαζθεπψλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζφδνπο ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχζεηο 

παιηλδξφκεζεο. 

Σέινο εθηφο απφ ην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ε 

ζσζηή παξαθνινχζεζε απηνχ θαζ‟ φιεο ηηο θάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ινηπφλ δίλνληαη νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηνπ θφζηνπο. 

Πξνο απηφ ην ζηφρν γίλεηαη δηάζπαζε ηνπ έξγνπ ζε θχξηεο θαη βνεζεηηθέο ζέζεηο 

θφζηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαη άκεζα θαη έκκεζα θφζηε θαη παξαηίζεληαη έληππα γηα 

ηε ζσζηή θαη έγθπξε ζπιινγή θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη έλα 

πνιππαξακεηξηθφ αληηθείκελν φπσο είλαη ε θνζηνιφγεζε ηερληθψλ έξγσλ 

πξνζεγγίδνληάο ην απφ φιεο ηηο πιεπξέο πνπ ην απαξηίδνπλ θαη αλαδεηθλχνληαο φια 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνηνο ν νπνίνο ζέιεη λα αζρνιεζεί 

κε απηή. Βεβαίσο ε θνζηνιφγεζε είλαη έλα „‟δσληαλφ‟‟ αληηθείκελν θαη 

εθζπγρξνλίδεηαη θαζψο νη απαηηήζεηο ησλ έξγσλ κεγαιψλνπλ θαη ε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία απαηηεί ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θξαηψληαο φκσο ζηαζεξή ηε 

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα. 
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Σν παξφλ θείκελν δελ δίλαηε λα θαιχςεη θάζε πηπρή απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαη ζαλ 

πξφηαζε γηα ζπλέρεηα ζα ήηαλ λα γίλεη κηα ρξνληθή έξεπλα κε ηα πξνυπνινγηζζέληα 

θφζηε θαηαζθεπψλ, ηα πξαγκαηηθά θφζηε θαηαζθεπψλ θαη πσο απηά ζπγθιίλνπλ ή 

απνθιίλνπλ αλάινγα κε ην επίπεδν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

εηαηξείεο. Λέγνληαο ρξνληθή έξεπλα ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ φπσο αλαθέξακε έρεη αιιάμεη αξθεηέο θνξέο, βνεζάεη ε φρη ζηε ζχγθιηζε 

πξνζδνθψκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ ηηκψλ. 
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Κνξνκειάο Γηώξγνο Α., Πξαθηηθφο Οδεγφο Τερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Γεκνζίσλ 
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Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Γεληθό Λνγηζηήξην, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2012 

http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/Δπξεηήξην/ΚΩΓΗΚΑΚΑΣΑΚΔΤΖΓ

ΖΜΟΗΩΝΔΡΓΩΝ/tabid/285/language/el-GR/Default.aspx  

Υέβαο Γ., Παπαδάθε Α, Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ Σρέδην , Δθδ. Οηθνλνκηθνχ 
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