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Περίλθψθ
Η κοςτολόγθςθ ενόσ τεχνικοφ ζργου είναι εργαςία ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τουσ
μθχανικοφσ κατά τθν ανάλθψι του, όπωσ και θ παρακολοφκθςθ του κόςτουσ κατά τθ
διάρκεια των εργαςιϊν.
Στθν παροφςα εργαςία, αναλφονται μζκοδοι ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ ενόσ γθπζδου
ςτίβου ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Δηεζλνύο Έλσζεο Οκνζπνλδηώλ Σηίβνπ (IAAF) και
μζκοδοι κοςτολόγθςθσ, εκτίμθςθσ και παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ τεχνικϊν ζργων
ςφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία με ςκοπό να διεξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα για
τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ ςτα ελλθνικά ζργα. Επίςθσ πραγματοποιείται αναφορά και
ανάλυςθ λογιςμικϊν κόςτουσ που χρθςιμοποιοφνται κακθμερινά από Ζλλθνεσ μθχανικοφσ.
Τζλοσ, πραγματοποιικθκε ο Χρονικόσ Ρρογραμματιςμόσ τθσ Καταςκευισ του ανοιχτοφ
γθπζδου ςτίβου ςτον διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ και
του διαγράμματοσ χρονολογικϊν διαρκειϊν τθσ καταςκευισ (GANTT).
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Abstract
The costing procedure of an engineering project is crucial for engineers when taking over, as
well as the cost monitoring for the duration of the project.
This dissertation analyses aspects of planning and designing Track and Field stadium,
certified by the rules of international association of athletics federations (IAAF) and methods of
costing, provisional costs and monitoring for engineering projects according to international
bibliography in order to draw definite results for the provisional costing of Greek engineering
projects. Several cost accounting software tools are presented and evaluated, which are mostly
used by engineers in Greece.
Finally, the project management timescale for a Track and Field in the municipality of Nea
Philadelphia , using the method of mesh analysis and the time scheduling chart during the construction
(GANTT chart).
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Κεφάλαιο 1 – Εκτίμθςθ και Παρακολοφκθςθ κόςτουσ καταςκευισ
Ειςαγωγι
Το κόςτοσ καταςκευισ αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία που κα πρζπει να
παρακολουκοφνται ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ τεχνικϊν ζργων.
Η εκτίμθςθ του κόςτουσ καταςκευισ είναι μια διαδικαςία που αποςκοπεί να δϊςει μια
αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του οικονομικοφ κόςτουσ τθσ καταςκευισ. Είναι μια κεμελιϊδθσ
δραςτθριότθτα, που ςυνδυάηει επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και τθν υποκειμενικι εμπειρία, και
εφαρμόηεται για τθν αξιολόγθςθ και τθν πρόβλεψθ του ςυνολικοφ κόςτουσ εκτζλεςθσ των
καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν.
Ο ςκοπόσ τθσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ καταςκευισ είναι θ παροχι πλθροφοριϊν για τθν
λιψθ αποφάςεων ςτθν καταςκευι , ςυμπεριλαμβανομζνων των πεδίων των προμθκειϊν και
τθν τιμολόγθςθ των καταςκευϊν, για τθ κζςπιςθ του προβλεπόμενου ποςοφ των πλθρωμϊν,
και τον ζλεγχο των πραγματικϊν ποςοτιτων. Η παρακολοφκθςθ του κόςτουσ μιασ καταςκευισ
είναι μια διαδικαςία που αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν που
λαμβάνουν χϊρα κακϊσ και τθν παροχι μιασ ζνδειξθσ ςτουσ διαχειριςτζσ για τθν πρόοδο και
τα προβλιματα που ςυνδζονται με το ζργο. Οι ςκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με διαδικαςίεσ
για τον ζλεγχο του ζργου και με τθν τιρθςθ ςχετικϊν αρχείων.
Μζκοδοι και μοντζλα ςχετικά με τθν εκτίμθςθ και τθν παρακολοφκθςθ του κόςτουσ των
τεχνικϊν ζργων ζχουν αναπτυχκεί ςτα πλαίςια τθσ ελλθνικι και διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.
Επίςθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά υπάρχουν διακζςιμα προγράμματα λογιςμικοφ ςχετικά με
κζματα κοςτολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των τεχνικϊν ζργων από διάφορεσ
εταιρείεσ λογιςμικοφ.

1.1 Κόςτοσ - Γενικά
1.1.1 Είδθ κόςτουσ καταςκευισ
Τα βαςικά είδθ του κόςτουσ των καταςκευϊν είναι :
1. Αρχικό κόςτοσ κεφαλαίου
 Απόκτθςθ ζκταςθσ
 Ρροκαταρκτικζσ μελζτεσ και μελζτεσ ςκοπιμότθτασ
 Αρχιτεκτονικοφ ςτατικοφ και μθχανολογικοφ ςχεδιαςμοφ
 Καταςκευι, ςυμπεριλαμβανομζνων των υλικϊν, του εξοπλιςμοφ και τθσ εργαςίασ
 Αςφάλιςθσ και φόρων κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ
2. Κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ
 Ρροςωπικό λειτουργίασ
 Εργατικά και υλικά για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευζσ
 Ρεριοδικζσ ανακαινίςεισ
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Αςφάλιςθσ και φόρων

3. Απρόβλεπτο κόςτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ
 Σχεδιαςτικζσ αλλαγζσ κατά τθν καταςκευι του ζργου
 Αλλαγζσ ςτο Ρρόγραμμα του ζργου
 Γενικζσ διοικθτικζσ αλλαγζσ

1.1.2 Είδθ εκτιμιςεων κόςτουσ καταςκευισ
1. Εκτιμιςεισ ςχεδιαςμοφ




Εκτιμιςεισ μεγζκουσ καταςκευισ
Ρροκαταρκτικζσ εκτιμιςεισ
Λεπτομερείσ εκτιμιςεισ (ι οριςτικζσ εκτιμιςεισ)

2. Εκτιμιςεισ προςφοράσ


Ωσ ανάδοχοσ, μια εκτίμθςθ - προςφορά υποβάλλεται ςτον ιδιοκτιτθ είτε για τισ
ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ ι για διαπραγμάτευςθ.

3. Εκτιμιςεισ ελζγχου


Εκτιμϊμενο κόςτοσ για τθν ολοκλιρωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ προόδου τθσ
καταςκευισ.

1.1.3 τάδια πραγματοποίθςθσ τεχνικοφ ζργου
Ρροκειμζνου να γίνει ζνα τεχνικό ζργο πρζπει να ζχει υπάρξει μια ανάγκθ που να
επιβάλλει τθν εκτζλεςθ του.
Ρρογραμματίηεται λοιπόν το ζργο αλλά θ εκτζλεςθ του δεν γίνεται αμζςωσ. Για να
εκτελεςτεί ζνα τεχνικό ζργο ακολουκοφνται κατά ςειρά οι παρακάτω εργαςίεσ:
 ο προγραμματιςμόσ του ζργου,
 θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ,
 θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ (προκαταρκτικι μελζτθ, προμελζτθ, οριςτικι μελζτθ,
μελζτθ εφαρμογισ)
 θ ανάδειξθ εργολάβου,
 θ ανάκεςθ τθσ εργολαβίασ,
 θ καταςκευι του ζργου,
 θ επίβλεψθ τθσ καταςκευισ και
 θ παραλαβι του ζργου.
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Η οικονομικι εικόνα ενόσ ζργου πρζπει να δίνεται πρϊτα ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ (τθσ
ςφνταξθσ τθσ μελζτθσ) από τον μελετθτι και ςτθ ςυνζχεια ςτθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ από τον
ανάδοχο – καταςκευαςτι.
Το κόςτοσ ενόσ ζργου ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ δίνεται ςε επίπεδο:
 προγράμματοσ
 προμελζτθσ
 οριςτικισ μελζτθσ και
 μελζτθσ εφαρμογισ.
Το κόςτοσ ενόσ ζργου ςτθ φάςθ τθσ εκτζλεςθσ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι δίνεται ςε
επίπεδο:
 προςφοράσ
 κοςτολόγθςθσ εφαρμογισ
 κοςτολόγθςθσ νζων εργαςιϊν
 απολογιςτικοφ κόςτουσ
Η εξαςφάλιςθ μιασ αξιόπιςτθσ οικονομικισ ζρευνασ του ζργου ςθμαίνει:
 Τεκμθριωμζνθ και ρεαλιςτικι κοςτολόγθςθ του ζργου, ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ
μελζτθσ του και ειδικότερα ςτθ μελζτθ εφαρμογισ.
 Τεκμθριωμζνθ και ρεαλιςτικι κοςτολόγθςθ του ζργου από τον εργολάβο.
 Δυνατότθτα ελζγχου των προςφορϊν και επιλογισ αναδόχου με αςφαλι και
αντικειμενικά κριτιρια.
 Δυνατότθτα ςυνεχοφσ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν καταςκευισ και
του πραγματοποιοφμενου κόςτουσ.
 Ζλεγχο των πιςτοποιιςεων και επιμετριςεων
 Φφλαξθ και ςτατιςτικι αξιολόγθςθ όλων των χριςιμων ςτοιχείων του
απολογιςτικοφ κόςτουσ των ζργων, για τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ ςε μελλοντικά ζργα.
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ςτάδια τα οποίο ακολουκοφνται μζχρι τθν ζναρξθ των
διαδικαςιϊν καταςκευισ ενόσ τεχνικοφ ζργου.

 Προγραμματιςμόσ
Στο ςτάδιο του προγραμματιςμοφ εξετάηονται και λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:
 Η απογραφι αναγκϊν
 Το νομοκετικό πλαίςιο
 Τα οικονομικά περικϊρια που υπάρχουν και
 Η ικανότθτα του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ περιοχισ που πρόκειται να εκτελεςκεί το
ζργο (ικανότθτα μελζτθσ και ικανότθτα καταςκευισ).
Με βάςθ τα παραπάνω προγραμματίηεται θ καταςκευι εκείνου του τεχνικοφ ζργου που
κεωρείται ότι εξυπθρετεί περιςςότερο τισ ανάγκεσ ι μεγαλφτερεσ ανάγκεσ ι είναι πιο
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αποδοτικό από τα άλλα. Βαςικι βζβαια προχπόκεςθ για τον προγραμματιςμό ενόσ ζργου
είναι να υπάρχουν τα οικονομικά και τα τεχνικά περικϊρια καταςκευισ του.

 Προκαταρκτικι Μελζτθ
Η προκαταρκτικι μελζτθ περιλαμβάνει τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ, τθν ςκοπιμότθτα του ζργου,
τθν πρϊτθ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν πραγματοποίθςισ του κακϊσ και ςτοιχεία τοπογραφικά,
γεωλογικά κλπ που είναι απαραίτθτα για τθν προϊκθςθ τθσ μελζτθσ ςτα επόμενα ςτάδια τθσ.
 Προμελζτθ
Η προμελζτθ περιλαμβάνει εκείνα τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα προκειμζνου να
εγκρικοφν οι βαςικζσ ιδζεσ και λφςεισ για τθ λειτουργία, τθ μορφι και τθ δαπάνθ του ζργου.
Τα ςτοιχεία αυτά είναι : θ τεχνικι ζκκεςθ, τα προςχζδια και θ ςφνταξθ προςεγγιςτικοφ
προχπολογιςμοφ δαπάνθσ του ζργου με βάςθ τθν ζκταςθ ι τον όγκο του και με τιμζσ μονάδασ
που λαμβάνονται από ςτατιςτικά ςτοιχεία κόςτουσ παρομοίων ζργων.
 Οριςτικι Μελζτθ
Η οριςτικι μελζτθ περιλαμβάνει εκείνα τα ςτοιχεία που μασ δίνουν πλιρθ εικόνα τθσ
λειτουργίασ, δομισ και τθσ μορφισ του ζργου κακϊσ επίςθσ και τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ
εκτζλεςθσ του ζργου. Ρχ θ Οριςτικι Μελζτθ μιασ Κυκλοφοριακισ Μελζτθσ περιλαμβάνει τα
παρακάτω ςτοιχεία:
 Οριηοντιογραφία
 Κατά μικοσ και κατά πλάτοσ τομζσ
 Οριςτικζσ μελζτεσ των απαιτοφμενων τεχνικϊν ζργων
 Οριςτικι μελζτθ θλεκτροφωτιςμοφ
 Οριςτικι μελζτθ αποχζτευςθσ
 Οριςτικι μελζτθ φφτευςθσ, φδρευςθσ και γενικισ διαμόρφωςθσ του χϊρου.
 Οριςτικι μελζτθ αποκατάςταςθσ αγωγϊν κοινισ ωφελείασ.
 Κτθματογράφθςθ
 Τεχνικι Ζκκεςθ και
 Συγκεντρωτικό προχπολογιςμό
Στον ςυγκεντρωτικό προχπολογιςμό περιλαμβάνεται το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ
για τθν πλιρθ καταςκευι τθσ Κυκλοφοριακισ Μελζτθσ.
 Μελζτθ Εφαρμογισ
Η μελζτθ εφαρμογισ περιλαμβάνει εκείνα τα ςτοιχεία που μασ είναι απαραίτθτα για τθν με
κάκε λεπτομζρεια καταςκευι του ζργου ςφμφωνα με τθ μελζτθ κακϊσ επίςθσ και τον
αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, πχ θ Μελζτθ Εφαρμογισ μιασ κυκλοφοριακισ μελζτθσ
περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία:
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Ρρόγραμμα καταςκευισ του ζργου (χρονολογικι ςειρά εργαςιϊν).
Σχζδια προςωρινϊν ζργων για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ μζχρι το τζλοσ των
εργαςιϊν.
Σχζδια ξυλοτφπων και ικριωμάτων (εάν χρειάηονται).
Συμπλιρωςθ κτθματογράφθςθσ (εάν χρειάηεται).
Σχζδια πράξεων αναλογιςμοφ για τισ περιοχζσ που βρίςκονται μζςα ςε εγκεκριμζνα
πολεοδομικά ςχζδια.
Συμβατικά και οικονομικά τεφχθ, δθλαδι ανάλυςθ τιμϊν τιμολογίου, ειδικι ςυγγραφι
υποχρεϊςεων, γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, προμζτρθςθ, τιμολόγιο
προχπολογιςμό και διακιρυξθ.

1.2. Μζκοδοι Εκτίμθςθσ Κόςτουσ
Γενικά
Η ακρίβεια τθσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ καταςκευισ ενόσ ζργου καταςκευισ αποτελεί
κρίςιμο παράγοντα για τθν επιτυχία του ζργου. Τα μοντζλα εκτίμθςθσ του κόςτουσ, το οποία
ςτα αρχικά ςτάδια ενόσ ζργου εκτιμοφν το κόςτοσ καταςκευισ με ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ,
είναι πολφ χριςιμα για το ςτάδιο τθσ προμελζτθσ του ζργου καταςκευισ. Η χριςθ
βελτιωμζνων τεχνικϊν εκτίμθςθσ του κόςτουσ, οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςτουσ διαχειριςτζσ
ζργων, κα διευκολφνει ζλεγχο του χρόνου και του κόςτουσ ςε καταςκευαςτικά ζργα. Ραρά τθ
μεγάλθ ςθμαςία που ζχει το ζργο τθσ εκτίμθςθσ του κόςτουσ, δεν είναι οφτε απλό οφτε
εφκολο, λόγω τθσ ζλλειψθσ πλθροφοριϊν ςτα πρϊτα ςτάδια του ζργου. Ωσ εκ τοφτου, πολλά
μοντζλα εκτίμθςθσ του κόςτουσ που χρθςιμοποιοφν παραμετρικζσ μεκόδουσ ζχουν
αναπτυχκεί.
Μοντζλα εκτίμθςθσ του κόςτουσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ κφριεσ γενιζσ:
 Ραραδοςιακά μοντζλα (traditional models)
 Μθ παραδοςιακά μοντζλα (non-traditional models)
 Σφγχρονα μοντζλα (new wave models)
Κυρίαρχθ κζςθ ςτθν εκτίμθςθ του κόςτουσ τεχνικϊν ζργων ζχουν οι παραδοςιακζσ
προςεγγίςεισ οι οποίεσ βαςίηονται ςε μεκόδουσ προμετρθτικζσ. Ρροςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ
του κόςτουσ με βάςθ ςτατιςτικά ςτοιχεία και γραμμικι ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ, ζχουν
αναπτυχκεί από το 1970.
Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ (regression analysis), ι Ρολλαπλι Ανάλυςθ Ραλινδρόμθςθσ
(multiple regression analysis), όπωσ ςυνικωσ αποκαλείται, είναι ζνα πολφ ιςχυρό ςτατιςτικό
εργαλείο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ αναλυτικι τεχνικι αλλά και ωσ τεχνικι
πρόβλεψθσ. Κατά τθ δεκαετία του 1980 ειςιχκθ λόγω τθσ μεγάλθσ εκτίμθςθσ τθσ εμπειρίασ
των χρθςτϊν και λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ζρευνασ γφρω από τισ δυνατότθτεσ τθσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ, όπωσ τα ζμπειρα ςυςτιματα (expert systems). Ωςτόςο, θ χριςθ των ζμπειρων
ςυςτθμάτων δεν ζφκαςε ςτθν αιχμι των δυνατοτιτων τθσ *Khosrowshahi and Kaka 1996].
Ραρ' όλα αυτά, θ ανάπτυξθ των μεκόδων εκτίμθςθσ κόςτουσ βαςιςμζνων ςτθν εμπειρία των
χρθςτϊν ιταν απαραίτθτθ γιατί θ εκτίμθςθ του κόςτουσ είναι θ πρόβλεψθ του κόςτουσ ενόσ
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ζργο χρθςιμοποιϊντασ τθν εμπειρία ι / και τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία. Ζτςι τα ςυςτιματα
ςυλλογιςτικισ βαςιςμζνθσ (case based reasoning) ςε περιπτϊςεισ προτάκθκαν ωσ εναλλακτικι
λφςθ των ζμπειρων ςυςτθμάτων ςτθν εκτίμθςθ κόςτουσ.
Ζνασ εναλλακτικόσ κλάδοσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τα νευρωνικά δίκτυα (neural
networks) , εμφανίςτθκε ωσ βιϊςιμθ εναλλακτικι λφςθ για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ
καταςκευισ ςτθ δεκαετία του 1990, παραδείγματα. Η εφαρμογι των νευρωνικϊν δικτφων ςτισ
καταςκευζσ είναι ζνασ ςχετικά νζοσ τομζα ζρευνασ. Ειδικότερα, τα νευρωνικά δίκτυα είναι μια
βιϊςιμθ εναλλακτικι λφςθ για τθν πρόβλεψθ του κόςτουσ καταςκευισ, επειδι θ μζκοδοσ
αυτι εξαλείφει τθν ανάγκθ να βρεκεί μια καλι ςυνάρτθςθ εκτίμθςθσ κόςτουσ που περιγράφει
μακθματικά το κόςτοσ ενόσ ςυςτιματοσ ωσ ςυνάρτθςθ των μεταβλθτϊν που ζχουν τθν
μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτο κόςτοσ του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ.
Η επιλογι των μοντζλων εκτίμθςθσ κα πρζπει να επθρεάηεται από πολλοφσ
παράγοντεσ όπωσ:
 Τον διακζςιμο χρόνο και τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ
 Η εμπειρία του εκτιμθτι
 Το φψοσ και θ μορφι των ςτοιχείων κόςτουσ
 Σκοπόσ των εκτιμιςεων
 Γνϊςεισ εκτιμθτι και τεχνολογικζσ γνϊςεισ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν

1.2.1. Παραδοςιακι μζκοδοσ εκτίμθςθσ κόςτουσ
Για να κατανοιςουμε πολλζσ βαςικζσ ζννοιεσ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ ςτα
τεχνικά ζργα, όπωσ είναι λογικό, πρϊτα πρζπει να εξετάςουμε τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ
εκτίμθςθσ κόςτουσ, ζτςι κα μποροφμε ςτθ ςυνζχεια εκτόσ του να κατανοιςουμε τισ
διαδικαςίεσ των πιο ςφγχρονων μεκόδων, να τισ ςυγκρίνουμε με τισ παραδοςιακζσ. Ο
Καςτρινάκθσ αναλφει πολφ βαςικζσ ζννοιεσ ςχετικά με τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των
καταςκευϊν και παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάται το κόςτοσ ενόσ τεχνικοφ ζργου
όπωσ βλζπουμε αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια.
Ο κοςτολόγοσ, ο οποίοσ καταρτίηει τον προχπολογιςμό καταςκευισ τεχνικοφ ζργου,
χρθςιμοποιεί κυρίωσ ςτοιχεία:
 Από τθ μελζτθ, όπωσ είναι θ προμζτρθςθ των ποςοτιτων και το περιγραφικό
15 τιμολόγιο των εργαςιϊν, ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ, οι τεχνικζσ πρoδιαγραφζσ
των εργαςιϊν κλπ.
 Από το αρχείο τθσ εργολαβικισ επιχείρθςθσ ςχετικά με αποδόςεισ προςωπικοφ,
υπεργολάβων, μθχανθμάτων, τισ τιμζσ μονάδασ παρόμοιων εργαςιϊν κλπ. Ο
κοςτολόγοσ πρζπει να βαςίηεται ςτισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ και όχι
ςε κεωρθτικζσ εκτιμιςεισ.
Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ και αφοροφν τον
καταςκευαςτι είναι:
1) Η Διεφκυνςθ του εργοταξίου, θ οργάνωςθ, ο προγραμματιςμόσ και θ εποπτεία των
εργαςιϊν.
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2) Οι ικανότθτεσ του χρθςιμοποιοφμενου προςωπικοφ (ςυνεπεία, εξειδίκευςθ,
αποδοτικότθτα κλπ.)
3) Τα είδθ και οι ποιότθτεσ χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν.
4) Η κατάλλθλθ επιλογι: τφπου, αρικμοφ, μεγζκουσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ.
5) Οι τοπικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, θ περιοχι του ζργου, θ πρόςβαςθ ςε αυτό, θ διάταξθ
του εργοταξίου.
6) Οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ.
Υπάρχουν και άλλοι ςοβαροί παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ.
Η εκτίμθςθ τθσ επιρροισ αυτϊν των παραγόντων γίνεται με πικανότθτεσ.


Καιρικζσ ςυνκικεσ. Επθρεάηουν το βακμό απαςχόλθςθσ όπωσ και τον
προγραμματιςμό των εργαςιϊν.
 Η διακεςιμότθτα προςωπικοφ και υπεργολάβων. Επθρεάηουν ςθμαντικά τον
προγραμματιςμό.
 Ο πλθκωριςμόσ, που επθρεάηει ςοβαρότατα τισ τιμζσ προςωπικοφ, υλικϊν και
μθχανθμάτων.
Τισ ουςιαςτικζσ δυςχζρειεσ που ςυναντοφμε όταν κζλουμε να υπολογίςουμε το κόςτοσ
καταςκευισ ςε ςυνκικεσ πλθκωριςμοφ αντιμετωπίηουμε:




Με τον κακοριςμό του προβλεπόμενου κόςτουσ κάκε εργαςίασ όχι ωσ ςτακεροφ αλλά
ωσ μεταβαλλόμενου χρονικά, ςε ςυνάρτθςθ με τθν προβλεπόμενθ αφξθςθ του
κόςτουσ μονάδασ όλων των μζςων (εργατικϊν, υλικϊν, μθχανθμάτων) που κα
χρθςιμοποιιςουμε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ.
Με ανάλογο κακοριςμό των προβλεπόμενων ςυντελεςτϊν ανακεϊρθςθσ των τιμϊν
των κονδυλίων τθσ μελζτθσ. Στα δθμόςια ζργα υπάρχει νομοκετθμζνθ διαδικαςία ενϊ
ςτα ιδιωτικά αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με τον κφριο του ζργου. Τζλοσ το
κόςτοσ καταςκευισ ενόσ τεχνικοφ ζργου, προκειμζνου να δοκεί οικονομικι προςφορά,
αναλφεται από τον κοςτολόγο τθσ εργολαβικισ επιχείρθςθσ, οπότε ζχουμε:





Άμεςο κόςτοσ (προςωπικοφ, υλικϊν, μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, υπεργολαβιϊν).
Ζμμεςο κόςτοσ (ζργου και εργοταξίου, εργολαβικισ επιχείρθςθσ).
Κζρδοσ αναδόχου.

1.2.2. Άμεςο κόςτοσ καταςκευισ
 Κόςτοσ προςωπικοφ
Σθμαντικό ρόλο ςτον προςδιοριςμό του κατζχει θ φπαρξθ οργανωμζνου αρχείου με
ςτοιχειά από προθγοφμενα τεχνικά ζργα ςχετικά με τισ αποδόςεισ του προςωπικοφ, του
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, των ςυνεργείων και των υπεργολάβων. Κατά τθν επεξεργαςία των
ςτοιχείων αυτϊν κα πρζπει να μθν παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι ακόμθ και με τθν πιο τζλεια
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οργάνωςθ και προγραμματιςμό των εργαςιϊν, κα υπάρχουν πάντοτε χρονικζσ περίοδοι όπου
δεν κα παράγεται ζργο ενϊ κα πλθρϊνεται το προςωπικό.
Ο κοςτολόγοσ που υπολογίηει το κόςτοσ προςωπικοφ πρζπει να ζχει υπόψθ του:









Τθν παραβολικι μορφι τθσ μεταβολισ του άμεςου κόςτουσ των εργαςιϊν τθσ
καταςκευισ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο.
Η μείωςθ του χρόνου μπορεί να φτάςει μζχρι ζνα ςθμείο, το οποίο επιτρζπει θ
ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, πζρα από αυτό όμωσ όςο και να αυξιςουμε το κόςτοσ, ο
χρόνοσ καταςκευισ δεν μπορεί να μειωκεί. Επίςθσ με κακι διεφκυνςθ του εργοταξίου
αυξάνεται ο χρόνοσ εργαςιϊν αλλά αυξάνεται και το κόςτοσ λόγω πλζον τθσ κακισ
οργάνωςθσ, προγραμματιςμοφ, εποπτείασ κλπ. των εργαςιϊν.
Η περιοριςμζνθ δυνατότθτα να μειωκεί το κόςτοσ προςωπικοφ όταν θ εργολαβικι
επιχείρθςθ πρζπει να διατθρεί το καλά εκπαιδευμζνο και ειδικευμζνο προςωπικό τθσ
και ςε περιόδουσ με μικρότερο κφκλο εργαςιϊν. Δεν ςυμφζρουν οι απολφςεισ καλά
εκπαιδευμζνου προςωπικοφ το οποίο είναι δφςκολο να ξαναβροφμε όταν το
χρειαςτοφμε.
Το κόςτοσ προςωπικοφ είναι τελικά μικρότερο αν χρθςιμοποιείται προςωπικό
μεγαλφτερθσ ειδίκευςθσ και αποδοτικότθτασ και ςυνεπϊσ περιςςότερο “ακριβό”,
παρά αν ςυμβαίνει το αντίκετο.
Το κόςτοσ προςωπικοφ είναι ςυνικωσ αντιςτρόφωσ ανάλογο με τθν τυποποίθςθ των
εργαςιϊν καταςκευισ.
Το κόςτοσ προςωπικοφ ανά μονάδα καταςκευαηόμενου ζργου, είναι επίςθσ
αντιςτρόφωσ ανάλογο με το μζγεκοσ του ζργου. Εξάλλου το είδοσ του ζργου ςε
ςυνδυαςμό με το μζγεκοσ, μασ προςδιορίηουν και το βακμό χριςθσ του μθχανικοφ
εξοπλιςμοφ, πράγμα που ζχει ςθμαντικότατθ ςχζςθ με το ςυνολικό κόςτοσ
προςωπικοφ.

Ραράγοντεσ που επιβαρφνουν το κόςτοσ προςωπικοφ ανάλογα με τισ ςυμφωνίεσ
μεταξφ επιχείρθςθσ και εργαηομζνων είναι:













Ημερομίςκια
Κρατιςεισ εργοδότθ (ΙΚΑ, επικουρικό, κλπ όπωσ φαίνονται ςτα δελτία ΕΤΔΕ
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε εποχι νομοκεςία).
Αποηθμιϊςεισ διακοπισ ςφμβαςθσ.
Ημεραργίεσ λόγω αςκενειϊν.
Δϊρα Χριςτουγζννων, Ράςχα, επίδομα αδείασ.
Αμοιβζσ εκτόσ ζδρασ.
Ρριμ (ςυνικωσ αποδοτικότθτασ).
Ραροχζσ πλζον αποδοχϊν, (ςτζγθ, αυτοκίνθτο, καφςιμα.).
Ρροςωπικόσ εξοπλιςμόσ
Ατομικά εργαλεία.
Αςφάλιςτρα ηωισ και ατυχθμάτων προςωπικοφ.
Μεταφορά ςτθ κζςθ εργαςίασ.
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 Κόςτοσ υλικϊν
Το κόςτοσ υλικϊν ςτο εργοτάξιο περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία.
 Τιμζσ αγοράσ (μείον τυχόν εκπτϊςεισ, ιδίωσ ςε προμικειεσ ςοβαρϊν ποςοτιτων).
 Μεταφορικά.
 Φόρτωςθ-εκφόρτωςθ-απόκεςθ-εςωτερικζσ μετακινιςεισ.
 Απϊλειεσ κατά τθν μεταφορά. Απϊλειεσ κατά τθν κατεργαςία. (Ανάλογα με το είδοσ
των υλικϊν οι απϊλειεσ κατά τθν κατεργαςία υπολογίηονται ωσ ποςοςτό των
ποςοτιτων που χρθςιμοποιοφμε.
 Τυχόν αςφάλιςτρα, αμοιβζσ τρίτων, δαςμοί κλπ.
Επίςθσ υπάρχει το κόςτοσ των βοθκθτικϊν υλικϊν όπωσ είναι οι ξυλότυποι, τα ικριϊματα,
οι επενδφςεισ ορυγμάτων, τάφρων, κλπ. Επειδι τα υλικά αυτά επαναχρθςιμοποιοφνται πρζπει
να εκτιμθκεί ο αρικμοφσ χριςεων και κατόπιν να γίνει μείωςθ τθσ αξίασ τουσ μετa από κάκε
χριςθ. Οι διάφορεσ απϊλειεσ που προκαλοφνται κατά τθν χριςθ τουσ εκτιμοφνται ςαν ζνα
ποςοςτό τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ποςότθτασ και υπολογίηονται κατά τθν κατάρτιςθ του
προχπολογιςμοφ. Η ξυλεία αντιμετωπίηεται ωσ αναλϊςιμο υλικό, ενϊ τα μεταλλικά ικριϊματα
και οι ειδικζσ επενδφςεισ τάφρων, ορυγμάτων, αντιμετωπίηονται όπωσ ο μθχανικόσ
εξοπλιςμόσ.
Ο κοςτολόγοσ πρζπει να πλθροφορείται τα ςτοιχεία κόςτουσ των υλικϊν από το τμιμα
προμθκειϊν τθ εργολαβικισ επιχείρθςθσ.

 Κόςτοσ υπεργολαβιϊν
Αναφερόμαςτε ςε εργαςίεσ που εκτελοφνται εξ ολοκλιρου από υπεργολάβουσ με δικά τουσ
υλικά και μθχανικό εξοπλιςμό, όπωσ πχ χωματουργικά, μπετόν, τοιχοποιίεσ, επιχρίςματα κλπ
και για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ ζχει μονό τθ διεφκυνςθ και ςυντονιςμό των 20 εργαςιϊν κακϊσ
και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ καταςκευισ.
Κατά τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ καταςκευισ τθσ υπ εργολαβικισ επιχείρθςθσ και
οπωςδιποτε πριν υποβλθκεί θ προςφορά τθσ, οι τιμζσ των εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν με
υπεργολάβουσ πρζπει να κακορίςουν με τουσ αντίςτοιχουσ υπεργολάβουσ. Το κόςτοσ
εργαςιϊν όπωσ είναι θ καταςκευι ξυλοτφπων, θ κοπι, θ κατεργαςία και τοποκζτθςθ ςιδθροφ
οπλιςμοφ, κλπ, τα οποία μπορεί να εκτελεςτοφν από ςυνεργεία που δεν ανικουν ςτθν
εργολαβικι επιχείρθςθ αλλά εργάηονται χωρίσ δικά τουσ υλικά και μθχανικό εξοπλιςμό
(“φατοφρα”), πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτο άμεςο κόςτοσ προςωπικοφ των αντίςτοιχων
κονδυλίων και όχι ςτο άμεςο κόςτοσ υπεργολαβιϊν.
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1.3 Μζκοδοι Παρακολοφκθςθσ Κόςτουσ
Γενικά
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ ενόσ ζργου, οι διαδικαςίεσ για τον ζλεγχο του ζργου και τθν
τιρθςθ αρχείων γίνονται απαραίτθτα εργαλεία για τουσ διαχειριςτζσ και τουσ άλλουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ. Τα εργαλεία αυτά ζχουν ωσ διττό ςκοπό τθν
καταγραφι των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν που λαμβάνουν χϊρα κακϊσ και τθν παροχι των
διαχειριςτϊν μια ζνδειξθ για τθν πρόοδο και τα προβλιματα που ςυνδζονται με το ζργο. Τα
προβλιματα του ελζγχου του ζργου ςυνοψίηονται εφςτοχα ςε ζνα παλιό οριςμό του ζργου
“κάκε ςυλλογι από αόριςτα ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ που κατά ενενιντα τοισ εκατό
ολοκλθρωμζνεσ, αργά και πάνω από τον προχπολογιςμό”. Το κακικον των ςυςτθμάτων
ελζγχου του ζργου είναι να δϊςουν ζγκαιρα μια ζνδειξθ για τθν φπαρξθ και τθν ζκταςθ των
προβλθμάτων αυτϊν.
Ακόμθ και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, τα λογιςτικά αποτελζςματα μπορεί να
προκαλζςουν ςφγχυςθ. Ωσ εκ τοφτου, οι διαχειριςτζσ πρζπει να γνωρίηουν πϊσ να
ερμθνεφςουν τα λογιςτικά ςτοιχεία για τουσ ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ του ζργου. Η διαδικαςία
ελζγχου ενόσ ζργου ζχει ςαν κφριο ςτόχο τον προςδιοριςμό αποκλίςεων από το ςχζδιο ζργου
και όχι να προτείνει πικανοφσ τομείσ για τθν εξοικονόμθςθ πόρων.
Το διάςτθμα κατά το οποίο μεγάλεσ οικονομίεσ μποροφν να επιτευχκοφν είναι ςτα ςτάδια
του προγραμματιςμοφ και του ςχεδιαςμοφ του ζργου. Κατά τθ διάρκεια τθσ πραγματικισ
καταςκευισ, οι αλλαγζσ είναι πικανόν να κακυςτεριςουν το ζργο και να οδθγιςουν ςε
υπζρμετρθ αφξθςθ του κόςτουσ. Ωσ αποτζλεςμα, το επίκεντρο του ελζγχου του ζργου είναι
ςτθν εκπλιρωςθ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ςτον εντοπιςμό αποκλίςεων από τα ςχζδια
αυτά, παρά ςτθν αναηιτθςθ για ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ και τθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ. Μόνο
όταν μια επιχείρθςθ διάςωςθσ απαιτείται, κα πρζπει ςθμαντικζσ αλλαγζσ να εφαρμοςτοφν
ςτο αρχικό ςχζδιο τθσ καταςκευισ.
Οι δραςτθριότθτεσ τθσ διαχείριςθσ του ζργου και διάφορα λειτουργικά προβλιματα του
ζργου ςυνδζονται ςτενά. Ραρόλα αυτά οι τεχνικζσ παρακολοφκθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε
ζνα ζργο, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, δεν διευκολφνουν τθν ςυνολικι ι ολοκλθρωμζνθ εξζταςθ
των δραςτθριοτιτων και τον προβλθμάτων ςε αυτό. Για παράδειγμα, οι πλθροφορίεσ
χρονοδιαγράμματοσ και παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ ςυνικωσ φυλάςςονται χωριςτά. Ωσ
αποτζλεςμα, οι ίδιοι διαχειριςτζσ του ζργου πρζπει να ςυνκζςουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα
από τισ διάφορεσ εκκζςεισ για το ζργο ςυν τισ δικζσ τουσ παρατθριςεισ ςτον τομζα τουσ.
Ειδικότερα, οι διαχειριςτζσ είναι ςυχνά αναγκαςμζνοι να ςυμπεράνουμε τισ επιπτϊςεισ του
κόςτουσ των αλλαγϊν προγράμματοσ, αντί να παρζχονται με τισ βοθκιματα για τθ διαδικαςία
αυτι. Η ςφνδεςθ των διαφόρων τφπων των πλθροφοριϊν που μποροφν να εξυπθρετιςουν μια
ςειρά χριςιμων ςκοποφσ, αν και απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ελζγχου
του ζργου.
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1.3.1 Διάςπαςθ του ζργου ςε κζςεισ κόςτουσ
Ο Καςτρινάκθσ αναφζρει πωσ ο πετυχθμζνοσ χωριςμόσ του ζργου ςε κζςεισ κόςτουσ παίηει
ςθμαντικότατο ρόλο ςτθ διαδικαςία υπολογιςμοφ του πραγματικοφ κόςτουσ. Θζςεισ κόςτουσ
ζχουμε τισ κφριεσ, τισ βοθκθτικζσ, τα γενικά ζξοδα του εργοταξίου και το μζροσ των γενικϊν
εξόδων τθσ εργολαβικισ επιχείρθςθσ που επιμερίηεται ςτο υπό κοςτολόγθςθ ζργο.

 Κυρίεσ κζςεισ κόςτουσ
Κατ' αρχιν ωσ κφριεσ κζςεισ κόςτουσ λαμβάνουμε τα ςθμαντικότερα κονδφλια τθσ
εργολαβίασ. Ρολφ ςυχνά όμωσ μπορεί να γίνει ανάλυςθ ενόσ ςθμαντικοφ κονδυλίου ςε
περιςςότερεσ κζςεισ κόςτουσ ι το αντίςτροφο, πολλά δευτερεφοντα κονδφλια μπορεί να
αποτελζςουν μία κζςθ κόςτουσ. H ςυγχϊνευςθ πολλϊν κονδυλίων ςε μια κζςθ κόςτουσ
γίνεται γιατί πρόκειται για ομοειδι μικροκονδφλια ι γιατί υπάρχουν ςοβαρζσ δυςχζρειεσ να
διαςπαςτοφν οι δαπάνεσ.

 Βοθκθτικζσ κζςεισ κόςτουσ
Βοθκθτικζσ κζςεισ κόςτουσ χρθςιμοποιοφνται για κονδφλια τα οποία μπορεί να ζχουν
κοινζσ εργαςίεσ πχ μθχανιματα, αδρανι προςωπικό ςχετικά με τθν παραγωγι μπετόν. Επίςθσ
κάκε μθχάνθμα χρθςιμοποιείται ωσ βοθκθτικι κζςθ κόςτουσ.

 Ζμμεςο κόςτοσ εργολαβικισ επιχείρθςθσ και ζμμεςο κόςτοσ ζργου και
εργοταξίου
Το ζμμεςο κόςτοσ εργολαβικισ επιχείρθςθσ ςε μια χρονικι περίοδο (ςυνικωσ 1 ζτοσ),
επιμερίηεται ςτα διάφορα εργοτάξια τθσ ανάλογα με τισ πιςτοποιιςεισ τουσ (τηίρο), κατά
τθν ίδια χρονικι περίοδο. Ρροςκζτοντασ το επιμεριςμζνο ζμμεςο κόςτοσ τθσ εργολαβικισ
επιχείρθςθσ ςτο ζμμεςο κόςτοσ του ζργου και του εργοταξίου ζχουμε το ςυνολικό ζμμεςο
κόςτοσ καταςκευισ, το οποίο δεν πλθρϊνεται από τον κφριο του ζργου ιδιαίτερα, ενϊ είναι
εντελϊσ απαραίτθτο για να λειτουργιςει το εργοτάξιο. Για να ζχουμε ςυνεπϊσ αλθκινι εικόνα
του πραγματικοφ κόςτουσ κάκε κονδυλίου πρζπει να επιμερίςουμε το ςυνολικό ζμμεςο
κόςτοσ καταςκευισ ςε' αυτά.
Το ςυνολικό ζμμεςο κόςτοσ καταςκευισ μιασ χρονικισ περιόδου (ςυνικωσ 1 ζτοσ),
διαιροφμενο δια του ςυνολικοφ άμεςου κόςτουσ των κονδυλίων που εκτελζςτθκαν κατά τθν
ίδια περίοδο, μασ δίνει ζνα πρϊτο ςυντελεςτι, ενϊ διαιροφμενο δια των πιςτοποιιςεων
(πλθρωμϊν) του ςυνόλου επίςθσ των εκτελεςκζντων κονδυλίων τθσ περιόδου μασ δίνει ζνα
δεφτερο ςυντελεςτι.
Ο επιμεριςμόσ του ςυνολικοφ ζμμεςου κόςτουσ γίνεται προςκζτοντασ ςτο άμεςο κόςτοσ
κάκε κονδυλίου, τθν προςαφξθςθ που πρόκειται αν πολλαπλαςιάςουμε αυτό το κονδφλιο με
τον πρϊτο ι τον δεφτερο ςυντελεςτι που προαναφζραμε. Αν κζλουμε να βροφμε το
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πραγματικό κόςτοσ μονάδασ κάκε κονδυλίου, διαιροφμε το παραπάνω άκροιςμα με τισ
πραγματικζσ ποςότθτεσ των εργαςιϊν.

 Άλλεσ διαςπάςεισ του κόςτουσ
 Κατά τομείσ ζργου
Για να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ αλλά και για τθ δθμιουργία άμιλλασ μεταξφ των υπευκφνων,
ζνα μεγάλο ζργο μπορεί να διαςπαςτεί "γεωγραφικά" (πχ διάφορα τμιματα μιασ οδοφ), θ
"λειτουργικά" (πχ γεφυροποιία – οδοποιία – λοιπά τεχνικά ζργα).
 Κατά κατθγορία δαπάνθσ
Εργατικά – Μθχανιματα – Υλικά – Υπεργολαβίεσ. Με τθ ςυνεχι τιρθςθ των ςτοιχείων
ζχουμε επίςθσ ςυνεχι προςαρμογι και βελτίωςθ των κοςτολογικϊν μασ ςυντελεςτϊν (πχ
αυτϊν που αναφζρονται ςτισ πραγματικζσ προςαυξιςεισ ωρομιςκίων λόγω ΙΚΑ, δϊρων,
θμεραργιϊν, αποηθμιϊςεων, απολφςεων, κλπ).
 Κατά χρονικζσ περιόδουσ
Συνικωσ κατά μινα ι ςπανιότερα μπορεί και κατά εβδομάδα. Εφόςον παρακολουκοφμε τθ
μεταβολι του κόςτουσ από τθ μια χρονικι περίοδο ςτθν άλλθ, μποροφμε να εκτιμιςουμε και
τθν αποτελεςματικότθτα των διορκωτικϊν μζτρων που λαμβάνουμε. Επίςθσ με τθν
παρακολοφκθςθ των καμπφλων κόςτουσ μονάδασ ανά κατθγορία δαπάνθσ (πχ προςωπικοφ,
υλικϊν, μθχανθμάτων), είναι δυνατόν να γίνουν προεκτάςεισ ςτο μζλλον για πικανι
πρόβλεψθ τθσ επιρροισ του πλθκωριςμό.

1.3.2 υλλογι και καταχϊρθςθ των κοςτολογικϊν ςτοιχείων – Εντυπολόγιο
Για τθν αποδοτικι παρακολοφκθςθ του κόςτουσ ςε ζνα ζργο το πρϊτο και βαςικό εργαλείο
είναι θ χριςθ των κατάλλθλων εντφπων ςυνοπτικά παρουςιάηονται οι βαςικότερεσ
κατθγορίεσ.
 Εργατικά
Ο προϊςτάμενοσ κάκε ςυνεργείου (πχ ο εργοδθγόσ), καταγράφει κάκε μζρα ςτθν θμεριςια
κατάςταςθ εργαηομζνων (ζντυπο 1), ποια άτομα απαςχολοφνται ςτο ςυνεργείο του, ςε ποιεσ
κζςεισ κόςτουσ εργάςτθκαν και επί πόςεσ ϊρεσ.


Μθχανιματα

Ο υπολογιςμόσ του πραγματικοφ κόςτουσ είναι λεπτι εργαςία που μπορεί να μασ οδθγιςει
ςε τροποποιιςεισ αποφάςεων (πχ ενοικίαςθ μθχανθμάτων αντί χριςθσ ιδιοκτθτϊν, κλπ).
Ο κοςτολόγοσ ςυμπλθρϊνει για κάκε μθχάνθμα το απογραφικό δελτίο, ςτο οποίο φαίνονται
τα δικαιϊματα του ιδιοκτιτθ (απόςβεςθ μθχανιματοσ και τόκοι ι μίςκωμα), κόςτοσ
ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν και επιςκευϊν (ζντυπο 2)


Τλικά
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Σθμαντικι πθγι ςτοιχείων για τα υλικά που καταναλϊκθκαν είναι το μθνιαίο δελτίο
εξαγωγισ υλικϊν αποκικθσ (ζντυπο 3), που ςυντάςςεται από τον υπεφκυνο αποκικθσ.


Τπεργολαβίεσ

Ο κοςτολόγοσ ςυμπλθρϊνει το μθνιαίο φφλλο κόςτουσ υπεργολαβίασ ςτο οποίο φαίνεται:
ςε ποιεσ κζςεισ κόςτουσ δοφλεψε ο κάκε υπεργολάβοσ, οι ποςότθτεσ κάκε εργαςίασ που
εξετζλεςε, οι αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδασ που ζχει ςυμφωνιςει με τον ανάδοχο και τελικά το
μθνιαίο κόςτοσ κάκε εργαςίασ ανά κζςθ κόςτουσ για το μινα που εξετάηουμε (ζντυπο 4).


Επιμετριςεισ

Ο επιμετρθτισ κάκε μινα ςυντάςςει τισ επιμετριςεισ (ζντυπο 5), που πρζπει να
ςυνοδεφονται από αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ και από τα αντίςτοιχα επιμετρθτικά ςχζδια τθσ
καταςκευισ.
Στο ίδιο ζντυπο πρζπει να περιζχεται θ κατανομι των τυχόν βοθκθτικϊν εργαςιϊν ςτισ
οποίεσ πρζπει να φαίνεται θ περιγραφι, θ μονάδα μζτρθςθσ και θ ποςότθτα κάκε βοθκθτικισ
εργαςίασ που "καταναλϊκθκε" ςε κάκε κφρια κζςθ κόςτουσ.


Περιγραφι μεκόδων καταςκευισ – ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ

Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι το ζντυπο 6 ςτο οποίο πρζπει κάκε μζρα και ςε κάκε κζςθ
κόςτουσ να περιγράφονται από τουσ υπευκφνουσ των ςυνεργιϊν ι ακόμθ κι από τον ίδιο τον
εργοταξιάρχθ οι μζκοδοι καταςκευισ (πχ τυπικι ςφνκεςθ ςυνεργείων, μζςεσ αποςτάςεισ
μεταφοράσ κλπ) και οι ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου (πχ εδαφολογικζσ ςυνκικεσ, απρόοπτα
περιςτατικά όπωσ πυρκαγιζσ κεομθνίεσ, ςειςμοί κλπ), που μπορεί να επθρεάςουν τθν
καταςκευι του ζργου.
Με τον τρόπο αυτό αποκτάται μια ςαφισ εικόνα των πραγματικϊν ςυνκθκϊν τθσ
καταςκευισ του ςυγκεκριμζνου ζργου, πολφτιμθ για τθν αξιολόγθςθ όλων των ςτοιχείων που
μπορεί να χρθςιμοποιιςουμε από αυτό ςτο μζλλον.
Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα των εντφπων που αναφζρκθκαν:
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1.3.3 Μζκοδοι Παρακολοφκθςθσ Κόςτουσ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ διαχείριςθσ του ζργου και τον ζλεγχο, δεν αρκεί να εξετάηονται μόνον
οι δαπάνεσ και τα ζςοδα που ζχουν προκφψει κατά το παρελκόν ςε ζνα ζργο. Καλά
διευκυντικά ςτελζχθ κα πρζπει να εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ ςτα μελλοντικά ζςοδα, ςτο
μελλοντικό κόςτοσ και ςτα τεχνικά προβλιματα. Για το ςκοπό αυτό, τα παραδοςιακά
ςυςτιματα οικονομικισ λογιςτικισ δεν είναι επαρκι για να αντικατοπτρίςουν τθ δυναμικι
φφςθ ενόσ ζργου. Οι λογιςτζσ αςχολοφνται κυρίωσ με τθν καταγραφι τρεχουςϊν δαπανϊν και
των προθγοφμενων δαπανϊν που ςχετίηονται με τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ.
Σε γενικζσ γραμμζσ, οι καταβεβλθμζνεσ δαπάνεσ αντιςτοιχοφν ςε μθ ανακτιςιμεσ δαπάνεσ
(sunk costs) που δεν μποροφν να μεταβλθκοφν ςτο μζλλον και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ίςωσ να
είναι χριςιμεσ για το μζλλον. Για παράδειγμα, μετά τθν ολοκλιρωςθ οριςμζνων
δραςτθριοτιτων, μπορεί να διαπιςτωκεί ότι κάποιο ελάττωμα (κακι ποιότθτα ι λάκοσ ςτθν
καταςκευι) κακιςτά τθν δραςτθριότθτα αυτι άχρθςτθ.
Δυςτυχϊσ, οι πόροι που δαπανικθκαν για τθν ελαττωματικι καταςκευι κα είναι γενικά μθ
ανακτιςιμοι και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου για τθν καταςκευι (αν και μπορεί
να είναι δυνατι θ αλλαγι του ποιοσ χρεϊνεται για αυτοφσ τουσ πόρουσ με οικονομικζσ
παρακρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι ιδιοκτιτεσ ςυνικωσ προςπακοφν να υποχρεϊνουν τουσ
καταςκευαςτζσ ι τουσ μελετθτζσ να χρεωκοφν για τισ αλλαγζσ που οφείλονται ςε ποιοτικζσ
ατζλειεσ). Δεδομζνου ότι θ οικονομικοί λογαριαςμοί είναι ιςτορικισ φφςθσ, μερικά μζςα
πρόβλεψθσ ι εκτίμθςθσ τθσ μελλοντικισ πορείασ του ζργου είναι απαραίτθτθ για τον ζλεγχο
τθσ διαχείριςθσ. Στθν ςυνζχεια περιγράφονται κάποιεσ μζκοδοι για τον ζλεγχο του κόςτουσ και
απλζσ προβλζψεισ κόςτουσ.
Ζνα παράδειγμα προβλεπόμενου κόςτουσ που χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ τθσ
κατάςταςθσ του ζργου παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Σε αυτό το παράδειγμα, τα
κόςτθ χωρίηονται ςε πζντε κατθγορίεσ, που αντιπροςωπεφουν το άκροιςμα του ςυνόλου των
διαφόρων λογαριαςμϊν του κόςτουσ που ςυνδζεται με κάκε κατθγορία:


Ρροχπολογιςκζν κόςτοσ (Budgeted Cost)

Το προχπολογιςκζν κόςτοσ προκφπτει από τθν αναλυτικι εκτίμθςθ του κόςτουσ που
ζχει γίνει ςτθν αρχι του ζργου. Οι παράγοντεσ του κόςτουσ κα πρζπει να αναφζρονται
ςε μορφι λογαριαςμϊν και κάποια ςχετικι περιγραφι.


Συνολικό Εκτιμϊμενο Κόςτοσ (Estimated Total Cost)

Το Συνολικό Εκτιμϊμενο Κόςτοσ ςε κάκε κατθγορία είναι θ ακριβζςτερθ δυνατι τρζχουςα
εκτίμθςθ του κόςτουσ με βάςθ τθν πρόοδο και όποιεσ τυχόν αλλαγζσ δεδομζνου από τθ
διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ και μετά. Εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ είναι το άκροιςμα
του κόςτουσ μζχρι ςιμερα και των προβλεπόμενων οικονομικϊν μελλοντικϊν υποχρεϊςεων.
Οι μζκοδοι για τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ που περιγράφονται παρακάτω.
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Καταβεβλθμζνο Κόςτοσ και Ρρόςκετο Κόςτοσ (Cost Commited and Cost Exposure).

Το Εκτιμϊμενο Κόςτοσ για τθν ολοκλιρωςθ ςε κάκε κατθγορία χωρίηεται ςε
Καταβεβλθμζνο Κόςτοσ και το εκτιμϊμενο Ρρόςκετο κόςτοσ. Το καταβεβλθμζνο
μπορεί να εκφράηει τισ παραγγελίεσ υλικοφ ι υπεργολαβίεσ για τισ οποίεσ ζχουν ιδθ
καταβλθκεί ι χρεωκεί χρθματικά ποςά από τθν επιχείρθςθ.


Κόςτοσ μζχρι ςιμερα (Cost to Date)

Το πραγματικό κόςτοσ μζχρι ςιμερα αναφζρεται ςτθ ςτιλθ 6 και μπορεί να προκφψει
από τθν τιρθςθ οικονομικϊν αρχείων και τουσ λογαριαςμοφσ.


Επιπλζον ι (Λιγότερο) (Over or (Under))

Η τελευταία ςτιλθ του Ρίνακα δείχνει το ποςό πάνω ι κάτω από τον προχπολογιςμό για
κάκε κατθγορία. Αυτι θ ςτιλθ είναι ζνασ δείκτθσ του βακμοφ απόκλιςθσ από τον
προχπολογιςμό του ζργου. Υλικά ι εργαςίεσ με αςυνικιςτα μεγάλεσ υπερβάςεισ αποτελοφν
ςτοιχεία ιδιαίτερα ανθςυχθτικά. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διακφμανςθ χρθςιμοποιείται ςτθν
ορολογία τθσ παρακολοφκθςθσ του ζργου για να εκφράςει τθ διαφορά ανάμεςα ςτον
προχπολογιςμό και τισ πραγματικζσ δαπάνεσ. Η ζκφραςθ αυτι ορίηεται και χρθςιμοποιείται
πολφ διαφορετικά ςτισ ςτατιςτικζσ ι μακθματικι ανάλυςθ.

τον πίνακα , το κόςτοσ εργαςίασ είναι υψθλότερο από το αναμενόμενο, ενϊ το κόςτοσ για
τισ ςυμβάςεισ υπεργολαβίασ είναι λιγότερο από το αναμενόμενο.

Παράγοντασ
Προχπολογιςμζνο
υνολικό
εκτιμϊμενο
Καταβεβλθμζνο
Πρόςκετο
Μζχρι ςιμερα
Επιπλζον ι
(λιγότερο)

Εργαςία
99406
102342

Τλικά Τπεργολαβίεσ Μθχανιματα
88499
198458
37543
88499
196323
37543

Άλλα
72693
81432

φνολο
496599
506139

49596
--52746
-2936

42506
45993
--0

49356
--32076
-8739

248433
143825
113881

83352
97832
15139
2135

23623
--13920
0

Για τον ζλεγχο ζργων, οι διαχειριςτζσ πρζπει να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςτοιχεία που
δείχνουν ςθμαντικι απόκλιςθ από το προχπολογιςμζνο κόςτοσ. Ειδικότερα, οι υπερβάςεισ του
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κόςτουσ ςτθν κατθγορία “Εργαςία” και ςτθν κατθγορία δαπανϊν “Άλλα” απαιτοφν προςοχι
από τον διαχειριςτι του ζργου ςτον πίνακα. Το επόμενο βιμα κα ιταν να εξετάςουμε
λεπτομερζςτερα τισ διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ των κατθγοριϊν αυτϊν. Οι υπερβάςεισ του κόςτουσ
μπορεί να οφείλονται ςε χαμθλότερθ από τθν αναμενόμενθ παραγωγικότθτα, υψθλότερεσ
από τισ αναμενόμενεσ δαπάνεσ για θμερομίςκια, μεγαλφτερο από το αναμενόμενο κόςτοσ
υλικϊν, ι άλλουσ παράγοντεσ.Επιπλζον, θ χαμθλι παραγωγικότθτα μπορεί να προκαλείται
από ανεπαρκι εκπαίδευςθ, τθν ζλλειψθ του απαιτοφμενων πόρων όπωσ εξοπλιςμόσ και τα
εργαλεία, ι υπζρμετρεσ ποςότθτεσ επιπλζον εργαςίασ για να διορκωκοφν κάποια προβλιματα
ποιότθτασ.
Επανεξζταςθ τθσ ζκκεςθσ για τθν κατάςταςθ του ζργου είναι μόνο το πρϊτο βιμα ςτον
ζλεγχο του ζργου.
Η ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ του ζργου που παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα βοθκά ςτισ
ςαφείσ εκτιμιςεισ του τελικοφ κόςτουσ ςε κάκε κατθγορία δαπάνθσ. Οι εκτιμιςεισ
αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για να προςδιοριςτεί θ πραγματικι πρόοδοσ και θ παροφςα
κατάςταςθ μιασ κατθγορίασ δαπανϊν. Οι εκτιμιςεισ μποροφν να γίνουν από απλζσ
γραμμικζσ προεκτάςεισ τθσ παραγωγικότθτασ ι το κόςτοσ των εργαςιϊν μζχρι ςιμερα
ςε κάκε ςθμείο του ζργου. Οι παρακάτω προβλζψεισ αναφζρονται ςε ςυνολικό κόςτοσ,
Cf :


Αλγεβρικά, μια γραμμικι ςχζςθ εκτίμθςθσ είναι γενικά μία από τισ δφο μορφζσ.
Cf = Ct/pt (1)

Όπου Ct είναι το κόςτοσ που ζχει υπάρξει μζχρι τθν ςτιγμι t και pt είναι το ποςοςτό τθσ
δραςτθριότθτασ που ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τθ ςτιγμι t. Για παράδειγμα μια δραςτθριότθτα θ
οποία είναι ολοκλθρωμζνθ κατά 50 % με ζνα κόςτοσ 40.000€ εκτιμάται να ζχει ζνα ςυνολικό
κόςτοσ 40.000€/0,5=80.000€. Πιο ακριβείσ μζκοδοι πρόβλεψθσ κόςτουσ κα ανζλυαν δαπάνεσ
ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, με το ςυνολικό κόςτοσ του ακροίςματοσ των προβλεπόμενων
δαπανϊν ςε κάκε κατθγορία.


Εναλλακτικά, θ χριςθ του κόςτουσ ανά μονάδα δραςτθριότθτασ – εργαςίασ μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί για τθν πρόβλεψθ των ςυνολικϊν δαπανϊν. Η βαςικι μζκοδοσ
για τθν πρόβλεψθ του κόςτουσ από το κόςτοσ ανά μονάδα είναι:
Cf = W ct (2)

Cf είναι θ πρόβλεψθ του ςυνολικοφ κόςτουσ, το W είναι το ςφνολο των μονάδων εργαςίασ,
και ct είναι το μζςο κόςτοσ ανά μονάδα εργαςίασ που ζχει πραγματοποιθκεί μζχρι τθν ςτιγμι t.
Εάν το μζςο κόςτοσ ανά μονάδα είναι 50€ ανά μονάδα εργαςίασ ςε μια ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα και υπάρχουν ςυνολικά 1.600 μονάδεσ εργαςίασ, τότε το κόςτοσ κα είναι
1.600*50€=80.000€ για τθν ολοκλιρωςι του.


Το μοναδιαίο κόςτοσ ςτθν εξίςωςθ (2) μπορεί να αντικαταςτακεί με τθν ωριαία
παραγωγικότθτα και το μοναδιαίο κόςτοσ ανά ϊρα (ι άλλο κατάλλθλο χρονικό
διάςτθμα), με αποτζλεςμα τθν εξίςωςθ:
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Cf = W ht ut (3)
όπου το κόςτοσ ανά μονάδα εργαςίασ ct αντικακίςταται από το χρόνο ανά μονάδα,
ht, διαιροφμενο με το κόςτοσ ανά μονάδα του χρόνου, ut.


Πιο εξεηθτθμζνα ςυςτιματα πρόβλεψθσ κα μποροφςαν να αναγνωρίςουν ιδιόμορφα
προβλιματα που ςυνδζονται με τισ εργαςίεσ για ςυγκεκριμζνα κζματα και να
τροποποιιςουν αυτζσ τισ απλζσ αναλογικζσ εκτιμιςεισ κόςτουσ. Για παράδειγμα, αν θ
παραγωγικότθτα βελτιϊνεται κακϊσ οι εργαηόμενοι και οι μθχανικοί εξοικειωκοφν
περιςςότερο με τισ δραςτθριότθτεσ του ζργου, θ εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για
ζνα αντικείμενο μπορεί να ανακεωρθκεί προσ τα κάτω. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ
εξίςωςθ εκτίμθςθσ κα μποροφςε γίνει:
Cf = Cf + (W-Wt)ct (4)

όπου προβλεπόμενο ςυνολικό κόςτοσ, Cf, είναι το άκροιςμα των δαπανϊν που
πραγματοποιικθκαν μζχρι ςιμερα, Ct, κακϊσ και το κόςτοσ που προκφπτει από τθν υπόλοιπθ
εργαςία (W - Wt) πολλαπλαςιαηόμενθ με το αναμενόμενο κόςτοσ ανά μονάδα χρονικισ
περιόδου για το υπόλοιπο τθσ δραςτθριότθτασ, ct. Ωσ ζνα αρικμθτικό παράδειγμα, ασ
υποκζςουμε ότι το μζςο κόςτοσ ανά μονάδα είναι 50€ ανά μονάδα εργαςίασ, αλλά κατά τθν
πιο πρόςφατθ εικόνα αυτισ τθσ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ ζργου είναι 45€ ανά μονάδα
εργαςίασ. Αν ο διαχειριςτισ του ζργου ιταν βζβαιοσ ότι θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ κα
μποροφςε να διατθρθκεί για το υπόλοιπο του ζργου (που αποτελείται από 800 μονάδεσ τθσ
εργαςίασ από τισ ςυνολικά των 1600 μονάδων εργαςίασ), θ εκτίμθςθ του κόςτουσ κα είναι
50€*800 + 45€ * 800 = 76.000€ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ. Να ςθμειωκεί ότι θ
πρόβλεψθ αυτι χρθςιμοποιεί το πραγματικό μζςο όρο τθσ παραγωγικότθτασ που επιτυγχάνει
τθν πρϊτθ 800 μονάδεσ και οι χριςεισ πρόβλεψθ τθσ παραγωγικότθτασ για το υπόλοιπο ζργο.
Πραγματικζσ αλλαγζσ ςτθν παραγωγικότθτα μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να
εκπροςωπεί αυτό το είδοσ των μθ γραμμικϊν μεταβολϊνςτθν παραγωγικότθτα εργαςίασ για
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν πάροδο του χρόνου.
Εκτόσ από τισ αλλαγζσ ςτθν παραγωγικότθτα, και άλλα ςτοιχεία του τφπου υπολογιςμοφ
μπορεί να προςαρμοςτοφν ανάλογα με τθν περίπτωςθ ι να αντικαταςτακοφν από
περιςςότερο λεπτομερείσ εκτιμιςεισ. Για παράδειγμα, θ μεταβολι των τιμϊν ανά μονάδα
λόγω των νζων εργαςιακϊν ςυμβάςεων ι αλλαγζσ ςτισ τιμζσ κάποιου προμθκευτι υλικϊν που
οι οποίεσ κα μποροφςαν να εκφράηονται ςτθν εκτίμθςθ μελλοντικϊν δαπανϊν. Ππωσ είναι
φυςικό ο αρικμόσ και θ ζκταςθ των αβεβαιοτιτων ελαττϊνεται κακϊσ προχωρά το ςτάδιο του
ζργου. Η μόνθ εξαίρεςθ ςτον κανόνα αυτό είναι ο κίνδυνοσ των ποιοτικϊν προβλθμάτων ςτισ
ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ που κα απαιτιςουν κάποιεσ διορκωτικζσ εργαςίεσ ι ακόμα και τθν
εκ νζου καταςκευι.
22

Κάκε μία από τισ μεκόδουσ εκτίμθςθσ και παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ που περιγράφεται
παραπάνω απαιτεί πλθροφορίεσ για τθν παροφςα κατάςταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ εργαςίασ για
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι
βάςθ των οποίων μπορεί να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ αυτι.

Ολοκλθρωμζνεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (Units of Work Completed)
Για εφκολα μετροφμενεσ ποςότθτεσ το πραγματικό ποςοςτό των ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν
μπορεί να μετρθκεί. Για παράδειγμα, το μικοσ των ςωλθνϊςεων που ζχουν εγκαταςτακεί
μπορεί να ςυγκρικεί με το απαιτοφμενο ποςό των ςωλθνϊςεων για τθν εκτίμθςθ του
ποςοςτοφ των εργαςιϊν ςωλθνϊςεων που ζχουν ολοκλθρωκεί.

τοιχειϊδθ Ορόςθμα (Incremental Milestones)
Συγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να υποδιαιρεκοφν ςε μικρότερεσ ι να
αποςυντεκοφν ςε μία ςειρά βαςικϊν ςτόχων, και τα κφρια ςθμεία μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν το ποςοςτό τθσ ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ βάςει
των ιςτορικϊν μζςων όρων. Για παράδειγμα, θ εργαςία που απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ
ςωλθνϊςεων μπορεί να διαιρεκεί ςε τζςςερα ςτάδια: Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτθ κζςθ τουσ
(το 20% των εργαςιϊν και το 20% του ςυνόλου των εργαςιϊν, ςυγκόλλθςθ άκρων (40% των
εργαςιϊν και το 60% του ςυνόλου των εργαςιϊν), διαμόρφωςθ άκρων (τζλουσ ςωλινα) (το
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30% των εργαςιϊν και το 90% του ςυνόλου των εργαςιϊν), ζλεγχοσ (10% των εργαςιϊν και το
100% του ςυνόλου των εργαςιϊν). Ζτςι, μια εργαςία ςωλθνϊςεων ςτθν οποία ζχουν
ςυγκολλθκεί τα άκρα κα δθλϊνεται ωσ 60% πλιρθσ.
Γνωμοδότθςθ (Opinion)
Υποκειμενικζσ κρίςεισ του ολοκλθρωμζνου ποςοςτοφ εργαςιϊν μπορεί να εκφράηονται από
τουσ επιβλζποντεσ των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν θ γενικά του ζργου. Σαφϊσ, αυτι θ τεχνικι
εκτίμθςθσ μπορεί να επθρεάηεται από αιςιοδοξία, απαιςιοδοξία ι ανακριβείσ παρατθριςεισ.
Ζμπειροι και ικανοί εκτιμθτζσ αλλά και επαρκείσ επιτόπιεσ παρατθριςεισ απαιτοφνται για να
επιτευχκεί επαρκισ ακρίβεια, με αυτι τθ μζκοδο.
Λόγοσ Κόςτουσ (Cost Ratio)
Το πραγματικό κόςτοσ μζχρι τθν ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία μπορεί επίςθσ να
χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτίμθςθ τθσ προόδου εργαςιϊν. Για παράδειγμα, εάν μια
δραςτθριότθτα - εργαςία που ζχει εκτιμθκεί ςτον προχπολογιςμό με κόςτοσ 20.000€ και το
κόςτοσ μζχρι μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ιταν 10.000€, τότε το εκτιμϊμενο ποςοςτό
ολοκλιρωςθσ με τθ μζκοδο του λόγου κόςτουσ κα είναι 10.000 / 20000 = 0,5 ι 50%. Η
μζκοδοσ αυτι δεν παρζχει ανεξάρτθτθ ενθμζρωςθ ςχετικά με το πραγματικό ποςοςτό
ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν ι τυχόν λάκθ ςτον προχπολογιςμό δραςτθριότθτασ κακϊσ το
προβλεπόμενο κόςτοσ κα είναι πάντα το ποςό που εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό. Ωσ εκ
τοφτου, οι διαχειριςτζσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν το εκτιμϊμενο κόςτοσ για τθν ολοκλιρωςθ
μιασ δραςτθριότθτασ που προζρχεται από τθ μζκοδο λόγου κόςτουσ με εξαιρετικι προςοχι.
Συςτθματικι εφαρμογι αυτϊν των διαφορετικϊν μεκόδων υπολογιςμοφ για τισ διάφορεσ
δραςτθριότθτεσ του ςχεδίου δίνει τθ δυνατότθτα υπολογιςμοφ του ποςοςτοφ ολοκλιρωςθσ ι
εκτιμιςεισ τθσ παραγωγικότθτασ.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αυτοματοποιθμζνθ λιψθ δεδομζνων για τισ ολοκλθρωμζνεσ
εργαςίεσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν. Για παράδειγμα, αναμεταδότεσ μπορεί να
μετακινοφνται προσ τα νζα όρια των εργαςιϊν κάκε θμζρασ ζτςι ϊςτε οι νζεσ κζςεισ
υπολογίηονται αυτόματα και ςυγκρίνονται με τα ςχζδια του ζργου. Αυτζσ οι μετριςεισ τθσ
πραγματικισ προόδου κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε κεντρικι βάςθ δεδομζνων και ςτθ
ςυνζχεια υφίςτανται επεξεργαςία για τθν επικαιροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του ζργου.

1.3.4. Αυτοματοποιθμζνεσ Μζκοδοι Παρακολοφκθςθσ Κόςτουσ
Αρκετζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ζχουν αρχίςει τθν εκμετάλλευςθ τθσ χριςθσ των
ψθφιακϊν εικόνων για τθν υποςτιριξθ τθσ οπτικισ επικεϊρθςθσ , ελζγχου προόδου ενόσ
ζργου. Τακτικά εικόνεσ που ζχουν λθφκεί ςτο εργοτάξιο χρθςιμοποιοφνται για τθν εξζταςθ τθσ
προόδου των εργαςιϊν, ελαχιςτοποιϊντασ τθν ανάγκθ για τθν επίςκεψθ του χϊρου. Η κφρια
χριςθ τθσ ψθφιακισ απεικόνιςθσ, ωςτόςο, μζχρι ςτιγμισ περιορίηεται μόνο ςτθν υποςτιριξθ
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του ζργου τθσ οπτικισ επικεϊρθςθσ με τουσ διαχειριςτζσ του ζργου να πρζπει να εξετάηουν τισ
εικόνεσ αυτζσ για να αποκτιςουν μία εικόνα για τθν πρόοδο των εργαςιϊν.
Η υπολογιςτικι όραςθ (computer vision) είναι θ τεχνολογία που αςχολείται με το να
παρζχει ςτουσ υπολογιςτζσ λειτουργίεσ παρόμοιεσ με τθν ανκρϊπινθ όραςθ και που μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν απεικόνιςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων από διςδιάςτατεσ εικόνεσ,
και παρζχει τθν ευκαιρία για αυτοματοποιθμζνθ ανάλυςθ των λθφκζντων εικόνων και
μζτρθςθσ του εξελιςςόμενου ζργου. Ζνα παράδειγμα μεκόδου αυτοματοποιθμζνθσ
παρακολοφκθςθσ κόςτουσ είναι το IBIS (Integrated Building Information System).

1.3.4.1 Τπολογιςτικι Όραςθ (Computer Vision)
H υπολογιςτικι όραςθ αςχολείται με τθ μοντελοποίθςθ και προςομοίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ
όραςθσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (software και hardware). Ρρόκειται για ζναν
ταχζωσ εξελιςςόμενθ τεχνολογία που μελετά πϊσ να ςυνκζςει, να ερμθνεφςει και να
κατανοιςει μια τριςδιάςτατθ εικόνα από διςδιάςτατεσ εικόνεσ .
Οι τυπικζσ λειτουργίεσ των ςυςτθμάτων υπολογιςτικισ όραςθσ είναι οι εξισ:
 Αναγνϊριςθ: να προςδιοριςτεί αν τα δεδομζνα των εικόνων περιζχουν οριςμζνα
ςυγκεκριμζνα αντικείμενα, χαρακτθριςτικά ι δραςτθριότθτεσ.
 Κίνθςθ: εκτίμθςθ τθσ ταχφτθτασ, είτε ςε κάκε ςθμείο τθσ εικόνασ ι ςτθν
τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ.
 Σφνκεςθ εικόνασ: θ δθμιουργία ενόσ τριςδιάςτατου μοντζλου τθσ τοποκεςίασ.
 Διόρκωςθ εικόνασ: θ αφαίρεςθ του κορφβου (κόρυβοσ αιςκθτιρα, καμπάδα
κίνθςθσ,κλπ.) από τισ εικόνεσ.

1.3.4.2 Παρακολοφκθςθ Προόδου
Αν και θ εφαρμογι τθσ υπολογιςτικισ όραςθσ μπορεί να περιοριςτεί ςε οριςμζνα ςτάδια
τθσ καταςκευισ, όταν θ πρόοδοσ τθσ καταςκευισ είναι πιο εμφανισ οπτικά (πχ. ανάπτυξθ τθσ
ανωδομισ) και ενϊ μπορεί να μθν είναι δυνατι θ πλιρθσ αυτοματοποίθςθ τθσ μζτρθςθσ τθσ
προόδου των εργαςιϊν ςτο ζργο (πχ. Οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφςε είναι πάρα
πολφ πολφπλοκεσ για να αναλυκοφν ι δεν ςχετίηονται άμεςα με τθν καταςκευι των επιμζρουσ
δομικϊν ςτοιχείων), θ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ όραςθσ παρζχει τθν ευκαιρία για τθν
υποβοικθςθ των διαδικαςιϊν τθσ διαχείριςθσ του ζργου ςε κάποιο βακμό. Για παράδειγμα,
ζνα ςφςτθμα υπολογιςτικισ όραςθσ που παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν πρόοδο τθσ καταςκευισ
κα μποροφςε να λειτουργεί ωσ ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ τθσ κακυςτζρθςθσ των
καταςκευϊν. Επιπλζον, θ μζτρθςθ των εργαςιϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και ο υπολογιςμόσ
των ενδιάμεςων πλθρωμϊν μπορεί να είναι ιμι-αυτόματοσ αυξάνοντασ τθν
αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν αυτϊν.
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1.3.5. υμπεράςματα
1.3.5.1 Παρακολοφκθςθ κόςτουσ
Για τθν ςωςτι και ακριβι παρακολοφκθςθ του κόςτουσ ενόσ τεχνικοφ ζργου είναι αναγκαία
θ καταγραφι των ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, τθσ ποςότθτασ τουσ αλλά και του κόςτουσ τουσ
μζχρι τθν δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ο Καςτρινάκθσ προτείνει ότι πρωταρχικι ανάγκθ είναι ο
ςωςτόσ και λειτουργικόσ διαχωριςμόσ του ζργου ςε κζςεισ κόςτουσ, κφριεσ, βοθκθτικζσ αλλά
και ο προςδιοριςμόσ του ζμμεςου κόςτουσ των ζργων. Αυτό απαιτεί τθν ςωςτι κατάρτιςθ των
υπεφκυνων και τθν εμπειρία ςε κζματα παρακολοφκθςθσ κόςτουσ μιασ και διάφορεσ
διαςπάςεισ, όπωσ ςε τομείσ ζργου λειτουργικοφσ είτε γεωγραφικοφσ, ςε κατθγορίεσ δαπανϊν
(εργατικϊν, υλικϊν, υπεργολαβιϊν) μπορεί να εξυπθρετοφν τθν ορκότερθ παρακολοφκθςθ
του κόςτουσ ενόσ ζργου.
Σε κάκε περίπτωςθ θ χριςθ των κατάλλθλων εντφπων, τον οποίων θ ςωςτι επιλογι είναι
πολφ μεγάλθσ ςθμαςίασ. Στο ςθμείο αυτό φαίνεται θ ςπουδαιότθτα τθσ ςωςτισ οργάνωςθσ
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του ζργου ςε κζςεισ κόςτουσ αλλά και θ αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ μθχανογραφικισ
οργάνωςθσ τουσ εργοταξίου.

Οι μζκοδοι που ζχουν παρουςιαςτεί είναι:
 Ολοκλθρωμζνεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (Units of Work Completed)
 Στοιχειϊδθ Ορόςθμα (Incremental Milestones)
 Γνωμοδότθςθ (Opinion)
 Λόγοσ Κόςτουσ (Cost Ratio)
Για τθν παρακολοφκθςθ του κόςτουσ των εργαςιϊν ςε τεχνικά ζργα χρθςιμοποιοφμενεσ θ
κακεμία ςε κατάλλθλεσ εργαςίεσ μποροφν να δϊςουν ςτουσ μθχανικουσ εικόνα για το ςτάδιο
ςτο οποίο βρίςκεται κάκε εργαςία.
Τα υπάρχοντα προγράμματα λογιςμικοφ, όπωσ ERGO και ROES τθσ εταιρείασ 4Μ, βοθκοφν
κατά πολφ ςτουσ ςκοπό αυτοφσ, τθσ οργάνωςθσ των εντφπων και του εργοταξίου, αφοφ εκτόσ
του ότι παρζχουν τα ςχετικά ζντυπα για τθν καταγραφι του κόςτουσ ςε διάφορεσ κζςεισ του
εργοταξίου, ταξινομοφν και οργανϊνουν τα δεδομζνα αναλυτικά ςε κατθγορίεσ κόςτουσ
(εργαςίεσ, ςυνεργεία, υλικά, ΙΚΑ κλπ).
Ρρζπει να αναφζρουμε, πωσ παρά το γεγονόσ ότι οι παραδοςιακζσ μζκοδοι
παρακολοφκθςθσ των ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν και χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν από τουσ
εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο αποτελοφν με διαφορά τον πλζον ςυνθκιςμζνο τρόπο
παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ ενόσ ζργου δεν είναι θ μοναδικι λφςθ ςιμερα. Ζχουν
ερευνθκεί αυτοματοποιθμζνεσ μζκοδοι παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου των εργαςιϊν ςε
καταςκευζσ με τεχνολογίεσ υπολογιςτικισ όραςθσ, όπωσ το Intergrated Building Information
System (IBIS) των *Zhang et al 2008+ που παρουςιάηεται ςτο δεφτερο κεφάλαιο. Η δυνατότθτα
τθσ λιψθσ εικόνων από τθν πρόοδο των καταςκευϊν, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια επεξεργάηονται
από προγράμματα λογιςμικοφ, ςε πολφ τακτά χρονικά διαςτιματα και χωρίσ τθν απαίτθςθ
εποπτείασ από ανκρϊπινο δυναμικό βοθκά ςτθν ακρίβεια των αποτελεςμάτων. Αν και πλιρθσ
αυτοματοποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν είναι πολφ δφςκολο να
επιτευχκεί θ χριςθ ιμι-αυτοματοποιθμζνων μεκόδων μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τουσ
μθχανικοφσ να ζχουν μια πιο ακριβι εικόνα του κόςτουσ των ζργων ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ
ςτιγμζσ και ανά πιο τακτά χρονικά διαςτιματα.
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υνοπτικόσ πίνακασ παρουςίαςθσ πλεονεκτθμάτων μεκόδων παρακολοφκθςθσ κόςτουσ

Ραραδοςιακι
Τακτζσ χρονικά
αναφορζσ
Ταχφτθτα και
αποτελεςματικότθτα ςτθ
λιψθ δεδομζνων
Δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ όλων
των εργαςιϊν
Εκμετάλλευςθ εμπειρίασ
και κρίςθσ μθχανικοφ
Ταχφτθτα ςτθν
επεξεργαςία
δεδομζνων και παροχι
αποτελεςμάτων

Αυτοματοποιθμζνθ

Ημι-αυτοματοποιθμζνθ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3.5.2 Ζλεγχοσ Κόςτουσ
Οι παραπάνω αναφερόμενεσ μζκοδοι καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ ενόσ
τεχνικοφ ζργου μζχρι ενόσ χρονικοφ ςθμείου είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τον ζλεγχο τουσ
κόςτουσ ζργων. Πμωσ ουςιαςτικά αποτελοφν μόνο το πρϊτο ςτάδιο για αυτιν, αφοφ θ ςωςτι
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των καταγραφϊν του κόςτουσ είναι εξίςου ςθμαντικι.
Ο κοςτολόγοσ καλείται να επεξεργαςτεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα ςτοιχεία που του
παρζχονται χρθςιμοποιϊντασ τθσ καταλλθλότερεσ τεχνικζσ για τθν επεξεργαςία τουσ και τθν
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ καταςκευισ και το προβλεπόμενο κόςτοσ
τθσ με βάςθ τα δεδομζνα που προκφπτουν από τθν καταμζτρθςθ τθσ προόδου του ζργου.
Οι περιςςότερεσ και ςυνθκζςτερεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των ςτοιχείων που προκφπτουν
από τθν καταγραφι τθσ προόδου των εργαςιϊν και του κόςτουσ τουσ μζχρι κάποιο χρονικό
ςθμείο είναι παραδοςιακζσ και απλά αλγεβρικζσ μζκοδοι. Αυτζσ υπολογίηουν το
προβλεπόμενο κόςτοσ τθσ καταςκευισ ανά πάςα ςτιγμι με βάςθ το πραγματικό κόςτοσ μζχρι
τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Επίςθσ ςυγκρίνουν το προχπολογιςκζν κόςτοσ μζχρι τθν παροφςα
χρονικι ςτιγμι με το καταβεβλθμζνο κόςτοσ και υπολογίηουν τθν διαφορά τουσ. Αυτζσ ο
ςυγκρίςεισ κεωροφνται πολφ ςθμαντικζσ αφοφ ενθμερϊνουν τουσ διαχειριςτζσ του ζργου για
τθν ομαλι ι όχι πρόοδο των εργαςιϊν, αλλά και του κόςτουσ βοθκϊντασ τουσ να εντοπίςουν
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πικανά προβλιματα και ανωμαλίεσ και ςε ποία μζρθ του ζργου αυτά παρουςιάηονται. Οι
ςυνθκζςτερεσ αλγεβρικζσ προςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ με βάςθ το
καταβεβλθμζνο κόςτοσ ςε κάποια χρονικι ςτιγμι χρθςιμοποιοφν:




Γραμμικι προζκταςθ κόςτουσ
Κόςτοσ ανά μονάδα εργαςίασ
Παραγωγικότθτα και ωριαίο κόςτοσ

Αυτζσ οι παραδοςιακζσ μζκοδοι ελζγχου του πραγματικοφ και εκτίμθςθσ του
προβλεπόμενου κόςτουσ απαιτοφν ςθμαντικι εμπειρία αλλά και κριτικι ικανότθτα των
διαχειριςτϊν του ζργου οι οποίοι κα πρζπει εκτόσ του να επιλζξουν ανάλογα με τθν
περίπτωςθ τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ αλλά και να λάβουν υπόψιν ςυνκικεσ και ιδιομορφίεσ
χρονικζσ γεωγραφικζσ κλπ των διαφορετικϊν μερϊν ενόσ τεχνικοφ ζργου. Ραρά τθν δθμοφιλία
ακόμα και ςιμερα των απλοφςτερων και πιο παραδοςιακϊν μεκόδων που αναφζρκθκαν,
ζχουν αναπτυχκεί ςφγχρονεσ μζκοδοι για τον υπολογιςμό και τθν εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ
ροισ τεχνικϊν ζργων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.
Οι περιςςότερεσ εκ των οποίων χρθςιμοποιοφν καμπφλεσ μορφισ S για τθν πρόβλεψθ των
οικονομικϊν ροϊν ςτα τεχνικά ζργα , οι οποίεσ βαςίηονται ςε ςτοιχεία από ζργα του
παρελκόντοσ και ςυνικωσ διαμορφϊνονται με πολυϊνυμα 3ου 4ου ι και 5ου βακμοφ.
Στισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ που αυτζσ χρθςιμοποιοφν και
ενςωματϊνουν περιλαμβάνονται οι γενετικοί αλγόρικμοι (genetic algorithms), αςαφισ λογικι
(fuzzy logic), και τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), όπωσ το Evolutionary fuzzy neural
inference model (EFNIM).
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τάδια παρακολοφκθςθσ και ελζγχου κόςτουσ ςε τεχνικά ζργα.
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1.4. Χρονικόσ προγραμματιςμόσ καταςκευϊν τεχνικϊν ζργων
Γενικά
Ρρογραμματιςμόσ είναι μια ςειρά από προςχεδιαςμζνεσ ενζργειεσ που βαςίηονται ςε
δεδομζνα ςοιχεία και ςε όςο υο δυνατόν πιο καλά κεμελιωμζνεσ προυποκζςεισ για τθν
επίτευξθ ενόσ ςκοποφ. Στθν περίπτωςι μασ ςκοπόσ είναι θ καταςκευι ενόσ τεχνικοφ ζργου.
Διαδικαςία για τον ορκό προγραμματιςμό τθσ καταςκευισ






Ρρζπει να γνωρίηουμε , να αναλφουμε και να αξιολογοφμε τα αποτελζςματα από
προθγοφμενα ζργα. Ρ.Χ μποροφμε να βροφμε αποδόςεισ μθχανθμάτων ι προςωπικοφ ,
κόςτοσ ι διάρκεια διαφόρων εργαςιϊν, μεκόδουσ καταςκευισ , κλπ. Από προθγοφμενα
δικά μασ ζργα ι μποροφμε να επωφελθκοφμε από τθν πείρα άλλων ςε παρόμοια ζργα.
Εξετάηουμε τα ιδιαίτερα δεδομζνα του ζργου από τθ μελζτθ του, τθ κζςθ καταςκευισ
του , το χϊρο που περιβάλλει , κλπ.
Ρροςπακοφμε να προβλζψουμε τα μελλοντικά δεδομζνα για το χρονικό διάςτθμα που
καταρτίηουμε τον ςυγκεκριμζνο προγραμματιςμό
Ορίηουμε τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ του προγραμματιςμοφ. Τζτοιοι ςτόχοι είναι: Ο
απαιτοφμενοσ χρόνοσ για να ολοκλθρωκεί θ καταςκευι. Το ςυνολικό κόςτοσ του ζργου
ςε ςχζςθ με το χρόνο που χρειάηεται για να γίνει αυτό. Και θ κατανομι των μζςων
(πόρων) που κα χρειαςτοφμε για τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, κλπ.

1.4.1. Διάγραμμα χρονολογικϊν διαρκειϊν τθσ καταςκευισ (GANTT)
Το διάγραμμα Γκαντ είναι ζνα οριηόντιο ιςτόγραμμα που αναπτφχκθκε ωσ εργαλείο ελζγχου
παραγωγισ το 1917 από τον Χζνρι Γκαντ. Το διάγραμμα Γκαντ παρζχει μια γραφικι απεικόνιςθ
ενόσ ζργου που βοθκά το ςχεδιαςμό, τον ςυντονιςμό και τθν εξειδίκευςθ των εργαςιϊν ςε ζνα
ζργο. Ζνα διάγραμμα Gantt καταςκευάηεται με ζναν οριηόντιο άξονα που αντιπροςωπεφει τθ
ςυνολικι χρονικι ζκταςθ του ζργου, που χωρίηεται ςε διαςτιματα (π.χ., θμζρεσ, εβδομάδεσ, ι
μινεσ) και ζνα κάκετο άξονα που αντιπροςωπεφει τισ εργαςίεσ που αποτελοφν το ζργο. Για
παράδειγμα αν το πρόγραμμα εξοπλίηει τον υπολογιςτι με νζο λογιςμικό, οι ςθμαντικότερεσ
εργαςίεσ είναι: θ ζρευνα αγοράσ, θ επιλογι του λογιςμικοφ, και θ εγκατάςταςθ του.
Μια από τισ δθμοφιλζςτερεσ τεχνικζσ προγραμματιςμοφ ζργου διεκνϊσ, που είναι και απλι,
είναι το διάγραμμα Gantt. Ονομάςτθκε ζτςι από τον Αμερικανό μθχανολόγο μθχανικό Henry
Gantt (1869 – 1919),ο οποίοσ ιταν ο πρϊτοσ που το επινόθςε και το χρθςιμοποίθςε. Το
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διάγραμμα Gantt είναι ζνα οριηόντιο ραβδόγραμμα που απεικονίηει ςτθν ουςία τθν ςχζςθ των
διαφορετικϊν δράςεων του ζργου, μζςα ςτον χρόνο.
Τα διαγράμµατα Gantt είναι ζνα πολφ ςθµαντικό εργαλείο για τθν χρονικι µελζτθ ενόσ
ζργου. Ριο ςυγκεκριµζνα βρίςκουν χριςθ ςτον προγραµµατιςµό µελλοντικϊν ενεργειϊν ςε
ζνα ζργο, ςτθ διάκεςθ πόρων και ςτθ διαχείριςθ τθσ πορείασ ενόσ ζργου από τθν άποψθ τθσ
θµεροµθνίασ ολοκλιρωςθσ του. Άρα θ βαςικότερθ χριςθ τουσ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ
προόδου ενόσ ζργου. Μζςα από αυτά µποροφν να ελεγχκοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ και
οποιαδιποτε ςτιγµι να λάβουν χϊρα τυχόν απαραίτθτεσ ενζργειεσ χρειαςτοφν να γίνουν αν
κάποια δραςτθριότθτα ξεφφγει από τα χρονικά τθσ πλαίςια.Για να ςχεδιαςτεί ζνα διάγραμμα
Gantt, πρζπει αρχικά να απαρικµθκοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του ζργου και οι αντίςτοιχεσ
διάρκειεσ τουσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται θ χάραξθ των δραςτθριοτιτων πάνω ςε ζνα ζντυπο
γραφικϊν παραςτάςεων, ςχεδιάηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ και τζλοσ παρουςιάηεται θ
ανάλυςθ. Στον οριηόντιο άξονα του διαγράμματοσ τοποκετείται ο χρόνοσ ςε κατάλλθλεσ
υποδιαιρζςεισ που ταιριάηουν με τισ ανάγκεσ και τθν χρονικι διάρκεια του ζργου, ενϊ ςτον
κατακόρυφο άξονα τοποκετοφνται οι τίτλοι των δράςεων του ζργου. Η ςειρά τοποκζτθςισ
τουσ ςυνικωσ είναι προσ τα πάνω αυτζσ που αρχίηουν νωρίτερα και προσ τα κάτω αυτζσ που
αρχίηουν αργότερα, χωρίσ αυτό να αποτελεί και απαράβατο κανόνα. Η τοποκζτθςθ μπορεί να
είναι και τυχαία ι να ακολουκεί άλλα κριτιρια χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν ορκότθτα του
διαγράμματοσ. Οι δράςεισ περιγράφονται είτε με τουσ τίτλουσ τουσ είτε με χριςθ κωδικϊν
αρικμϊν που παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. Στο κφριο τϊρα τμιμα του
διαγράμματοσ τοποκετοφνται για κάκε δράςθ και ςε οριηόντια διάταξθ οι ράβδοι αποτφπωςθσ
του χρόνου, με μικοσ ανάλογο με τθν χρονικι διάρκεια που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςι
τθσ. Κάκε ράβδοσ αρχίηει από το ςθμείο που ςτον οριηόντιο άξονα αντιςτοιχεί με το χρονικό
ςθμείο ζναρξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ.
Τα πλεονεκτιματα του διαγράμματοσ GANTT είναι ότι καταρτίηεταιαπλά, αναπροςαρμόηεται
εφκολα κατα τθ διάρκεια των εργαςιϊν και τζλοσ μασ δίνει μια πολφ παραςτατικι εικόνα τθσ
προόδου καταςκευισ που μπορεί να γίνει κατανοθτι ακόμθ και από όςουσ δεν είναι ειδικοί.
Το βαςικό μειονζκτθμά του είναι πωσ δεν ςυςχετίηει ικανοποιθτικά τισ διάφορεσ εργαςίεσ τθσ
καταςκευισ μεταξφ τουσ, ιδίωσ όταν υπάρχουνε πολλζσ , ενϊ ςτθν πραγματικότθτα υπάρχει
ζνα πλικο ςχζςεων και εξαρτιςεων ανάμεςά τουσ. Συνεπϊσ είναι πολφ αόριςτο να μασ
οδθγιςει ςε ζνα ςωςτό τρόπο δράςθσ.

1.4.2. Μζκοδοσ Δικτυωτισ Ανάλυςθσ
Ρρόκειται για μεκόδουσ μελζτθσ και πργραμματιςμζνθσ ροισ εργαςίασ μζςα ς’ζνα δίκτυο.
Δίκτυο είναι ζνα ςφμπλεγμα γραμμϊν που μζςα τουσ γίνεται κάποια ροι. Στο δίκτυο των
παραπάνω μεκόδων , το αντικείμενο τθσ ροισ είναι ο χρόνοσ και τα κφρια ςτοιχεία του είνςι θ
δραςτθριότθτα και το γεγονόσ.
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Δθμιουργικθκε αρχικά για να αντιμετωπίςει τθ ςχζςθ χρόνου-κόςτουσ που προβλθμάτιηε
πολφ ςυχνά τουσ διευκυντζσ ζργου και προζκυπτε από το γεγονόσ ότι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτον
χρόνο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ (time to complete) και το κόςτοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ (cost to
complete) είναι εξαιρετικά πολφπλοκθ. Εφοδιαςμζνθ με γραφικζσ τεχνικζσ, θ μζκοδοσ είναι
ζνα πρόγραμμα ζργου, που περιλαμβάνει αλλθλοςυνδεόμενεσ και αλλθλοδιάδοχεσ εργαςίεσ,
χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των δικτφων (networking modeling). Είναι ςυγκεκριμζνθ θ
μεκοδολογία τθσ, με ςυγκεκριμζνα βιματα (ςε γενικζσ γραμμζσ) . Αναφορικά με τουσ
παράγοντεσ που απαςχολοφν τθ διοίκθςθ, όπωσ είναι ο χρόνοσ, προυποκζτει ςτακεροφσ ι
κακοριςμζνουσ χρόνουσ (όχι ςτατιςτικά πικανοφσ), πράγμα εφαρμόςιμο και χριςιμο. Αποτελεί
αποτελεςματικό εργαλείο εντοπιςμοφ των δραςτθριοτιτων, των οποίων θ ολοκλιρωςθ είναι
κρίςιμθ για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ του ζργου.
Ζχουμε δφο κφριουσ ςτόχουσ: Οργάνωςθ του ζργου ϊςτε να ολοκλθρωκεί το ςυντομότερο
δυνατόν και τον προςδιοριςμό των δραςτθριοτιτων, όπου θ κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςι τουσ
κα επθρεάςει το ςυνολικό ζργο. Κακορίηουμε ‘κρίςιμεσ’ τισ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ για τισ
οποίεσ δεν ζχουμε περικϊριο κακυςτζρθςθσ.
Η μζκοδοσ προςδιορίηει:





τθ ςυνολικι διάρκεια του ζργου.
το βζλτιςτο ςυνδυαςμό κόςτουσ διάρκειασ.
τισ δυνατότθτεσ κακυςτζρθςθσ ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ χωρίσ τθν αφξθςθ τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ του ζργου.
το χρονικό διάςτθμα χριςθσ των πόρων.

Δραςτθριότθτα ονομάηουμε κάκε εργαςία που γίνεται για να πραγματοποιθκεί μια καταςκευι
και που χρειάηεται χρόνο , προςωπικό, υλικά εξοπλιςμό.
Γεγονόσ ονομάηουμε τθν αρχι και το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ.
Η δραςτθριότθτα ςυμβολίηεται ςτο δίκτυο με βζλοσ που δείχνει τθ κατεφκυνςθ τθσ ροισ. Το
γεγονόσ ςυμβολίηεται με ζνα τετράγωνο , που ςτθ κάτω δεξιά γωνία του γράφουμε ζνα φυςικό
αρικμό που αντιςτοιχεί ςε αυτό.
Ρλαςματικι δραςτθριότθτα είναι εκείνθ που δεν αντιπροςωπεφει κάποια εργαςία ςτθ
καταςκευι , δθλαδι δε χρειάηεται χρόνο προςωπικό, υλικά και εξοπλιςμό. Συμβολίηεται με
διακεκομζνθ γραμμι και τθ χρθςιμοποιοφμε ςτο δίκτυο είτε όταν οι δραςτθριότθτεσ γίνονται
παράλλθλα (με ίδια γεγονότ αρχθσ και τζλουσ) , είτε όταν παρουςιάηονται ςτο
δίκτυοεξαρτθμζνεσ και μθ δραςτθριότθτεσ.
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 Επίλυςθ του δικτφου – Μζκοδοσ CPM


Νωρίτεροσ χρόνοσ γεγονότοσ

Είναι ο ςυντομότεροσ χρόνοσ που μπορεί να γίνει το γεγονόσ. Το γεγονόσ αρχισ ςυνεπϊσ ζχει
νωρίτερο χρόνο μθδζν. Το επόμενο γεγονόσ ζχει νωρίτερο χρόνο μθδζν ςυν τθ διάρκεια τθσ
δραςτθριότθτασ που οδθγεί ςε αυτό.


Βραδφτεροσ χρόνοσ.

Είναι ο βραδφτεροσ χρόνοσ που επιτρζπεται να γίνει το γεγονόσ ϊςτε ςυνολικά να παραμείνει
ο ίδιοσ χρόνοσ μζχρι να τελειϊςει θ καταςκευι. Tο γεγονόσ τζλουσ ζχει ςυνεπϊσ βραδφτερο
χρόνο ίςο με το νωρίτερο. Το προθγοφμενο γεγονόσ ζχει βραδφτερο χρόνο ίςο με τθ διαφορά
του βραδφτερου χρόνου του τελευταίου , μείον τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ που πθγαίνει
από αυτό προσ το τελευταίο γεγονόσ.


Νωρίτεροι χρόνοι δραςτθριότθτασ

- Νωρίτεροσ χρόνοσ αρχισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι ο ίςοσ με το νωρίτερο χρόνο του
γεγονότοσ αρχισ τθσ δραςτθριότθτασ
- Νωρίτεροσ χρόνοσ τζλουσ είναι ίςοσ με το νωρίτερο χρόνο του γεγονότοσ αρχισ ςυν τθ
διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ


Βραδφτεροι χρόνοι δραςτθριότθτασ

- Βραδφτεροσ χρόνοσ αρχισ είναι ίςοσ με το δραδφτερο χρόνο γεγονότοσ τζλουσ πλθν τθ
διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ
- Βραδφτεροσ χρόνοσ τζλουσ είναι ιςοσ με βραδφτερο χρόνο γεγονότο τζλουσ


Μζγιςτοσ διακζςιμοσ χρόνοσ για τθ δραςτθριότθτα

Είναι ίςοσ με τθ διαφορά του βραδφτερου χρόνου του γεγονότοσ τζλουσ τθσ δραςτθριότθτασ
μείον το νωρίτερο χρόνο του γεγονότοσ αρχισ τθσ.


Χρονικά περικϊρια δραςτθριοτιτων – ςυνολικό χρονικό περικϊριο – ελεφκερο χρονικό
περικϊριο
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Ονομάηουμε χρονικά περικϊρια τθ δυνατότθτα μετατροπισ ιεπζκταςθσ τθσ χρονικθσ
διάρκειασ των δραςτθριοτιτων μζςα ςτο δίκτυο.

Κεφάλαιο 2 - τάδιο τίβου

2.1. Γενικζσ πτυχζσ του ςχεδιαςμοφ ενόσ γθπζδου ςτίβου
Ο ςτίβοσ και τα ακλιματά του το τρζξιμο, το περπάτθμα, το άλμα και θ ρίψθ διζπονται από
τουσ κανόνεσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Ομοςπονδιϊν Στίβου (IAAF). Αυτοί δθμοςιεφονται κάκε
δφο χρόνια ςτουσ κανόνεσ του ανταγωνιςμοφ IAAF.
Οι κανόνεσ εξαςφαλίηουν ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ και αποτελοφν τθ βάςθ για τθν
τυποποίθςθ και τθν αποδοχι των εγκαταςτάςεων του ανταγωνιςμοφ.
Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτίβου , χρθςιμοποιοφνται γενικά για τθν κακθμερινι
προπόνθςθ κακϊσ και για τθ διοργάνωςθ περιφερειακϊν ι τοπικϊν αγϊνων. Η ςταδιοποίθςθ
των διαγωνιςμϊν ςε υψθλότερα επίπεδα ςυνεπάγεται ςυνικωσ πιο εκτεταμζνεσ απαιτιςεισ
για τθν εγκατάςταςθ του ακλθτιςμοφ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν υποδομι.

2.1.1. χεδιαςμόσ και καταλλθλότθτα ςταδίου ςφμφωνα με το παγκόςμιο ςφςτθμα
πιςτοποίθςθσ IAAF
Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί θ καταλλθλότθτα των εγκαταςτάςεων ακλθτιςμοφ για τα
αγωνίςματα, απαιτείται μια ςειρά από ζρευνεσ για να απόδειχκεί πωσ πλθροφνται οι
απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο παγκόςμιου οργανιςμοφ IAAF , με τα
πιςτοποιθτικά που πιςτοποιοφν τθν καταςκευι τθσ κατθγορίασ γθπζδου, τθν τιρθςθ των
μετριςεων θ καταλλθλότθτα τθσ ςυνκετικισ επιφάνειασ κλπ.
Ο IAAF ζχει κεςπίςει ζνα πρόγραμμα πιςτοποίθςθσ που βαςίηεται ςτο ςτόχο ότι όλεσ οι
εγκαταςτάςεισ, ςυνκετικζσ επιφάνειεσ, εργαλεία και εξοπλιςμόσ καταςκευάςτθκαν βαςθ
διεκνϊν προτφπων που ςυμμορφϊνονται με τισ προδιαγραφζσ του IAAF και ωσ εκ τοφτου
εγγυάται τθν εγκυρότθτα των ζργων. Είναι κακικον του IAAF ωσ οργανιςμόσ που διζπεται από
το πνεφμα του ακλθτιςμοφ να εξαςφαλίςει ότι όλα τα ςτοιχεία ςτίβου που χρθςιμοποιοφνται
ςε διεκνείσ αγϊνεσ είναι ςτο απαιτοφμενο επίπεδο, καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
απαιτιςεισ IAAF, και το ςθμαντικότερο να εγγυθκεί για τθν αςφάλεια των ακλθτϊν.
Επειδι ζχει υπάρξει μια ραγδαία ανάπτυξθ ςτθν καταςκευι ακλθτικϊν ειδϊν με αποτζλεςμα
τον αυξθμζνο αρικμό προϊόντων ςτθν αγορά, θ τοποκζτθςθ υλικϊν προποκζτει γιατί δεν είναι
όλα τθσ ίδιασ ποιότθτασ.

2.1.2. Θ επιλογι του οικοπζδου
Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψιν ςυγκεκριμζνοι παράγοντεσ για τθν επιλογι τθσ τοποκεςίασ και
είναι :
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Η δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ από το εκνικό δίκτυο, με εκνικζσ μεταφορζσ
(Ρλθςιζςτεροι κεντρικοί δρόμοι , μζςα μαηικισ μεταφοράσ , κλπ ).
Οι υποδομζσ του οικοπζδου: ζδαφοσ, μικροκλίμα, εξωτερικοί παράγοντεσ όπωσ είναι ο
κόρυβοσ.
Διαμονι και φροντίδα των ςυμμετεχόντων (Ξενοδοχεία , νοςοκομεία ςε κοντινι
απόςταςθ).
Ο πλθκυςμόσ τθν περιοχισ και οι υπάρχουςεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ.

2.1.3. Ιδανικι τοποκζτθςθ του γθπζδου ςτίβου
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηίβνπ, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζηε ζέζε ηνπ ήιηνπ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο θαη νη ζπλζήθεο αλέκνπ. Γηα λα απνθεπρζεί
λα ηπθιώλεη ν ήιηνο ηνπο αζιεηέο όηαλ είλαη ρακειά, ν δηακήθεο άμνλαο ησλ αξέλσλ πξέπεη λα
βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Βνξξά-Νόηνπ, θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα απνθιίλνπλ από ηα
βόξεηα-αλαηνιηθά θαη βόξεηα-βνξεηνδπηηθά. Πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε ε αληνρή θαη ε
θαηεύζπλζε ησλ ηνπηθώλ αλέκσλ. Ωζηόζν, ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη λα
πξνβιέπνληαη ηα θαηξηθά θαηλόκελα ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξεο
ζπλζήθεο ζπλνιηθά, γηα ηνπο αζιεηέο αιιά θαη ηνπο ζεαηέο.
Πςο αφορά τισ εγκαταςτάςεισ για τουσ κεατζσ (π.χ.κερκίδεσ) πρζπει, εαν είναι δυνατόν, να
τοποκετθκοφν ανατολικά, αλλά και να βλζπουν από ψθλά.

2.1.4. Οικονομοτεχνικι μελζτθ ζργου (Business plan)
Θα πρζπει να αναπτυχκεί πλιρωσ ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο ϊςτε να δικαιολογοφνται πλιρωσ
οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι των νζων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ι βελτίωςθ των
υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων. Το ςχζδιο κα αποτελζςει ςθμαντικό κριτιριο για τθν αναηιτθςθ
χρθματοδότθςθσ.
Το επιχειρθματικό ςχζδιο κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία:
 Κοςτολόγθςθ με βάςθ μια ςφντομθ περίλθψθ κα πρζπει να περιλαμβάνει:
o Αμοιβζσ ςυμβοφλων
o Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυνκετικισ
επιφάνειασ
o Το κόςτοσ καταςκευισ
o Ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ
o Τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ με βάςθ τον κφκλο ηωισ




Μια ανάλυςθ των αναγκϊν για εντοπιςμό δυνθτικϊν χρθςτϊν από ςυλλόγουσ, ςχολεία
και υψθλότερα εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ με πρότυπα χριςθσ.
Μια ανάλυςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τον εντοπιςμό πικανϊν πθγϊν κεφαλαίων
χρθματοδότθςθ του ακλθτιςμοφ, όπωσ ομοςπονδιακοφσ, πολιτειακοφσ ι / και
δθμοτικζσ αρχζσ, φιλανκρωπικό τραςτ και ιδιωτικζσ δωρεζσ.
Ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο που προςδιορίηει τον τφπο τθσ δομισ διαχείριςθσ που κα
είναι υπεφκυνθ από τθν θμζρα τθσ λειτουργίασ και τθ ςυντιρθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Ο
διαχειριςτισ κα μποροφςε να είναι ζνα ενιαίο club, πολλαπλζσ επιτροπζσ διαχείριςθσ
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χρθςτϊν ι εξωτερικι αρχι διαχείριςθσ, δθλαδι ζνασ δθμοτικόσ, κρατικόσ ι εκνικόσ
φορζα.
Θα ιταν ςκόπιμο να παρζχεται το επιχειρθματικό ςχζδιο από ζναν ςφμβουλο, ο οποίοσ κα
πάρει ςυνζντευξθ από όλουσ τουσ πικανοφσ ενδιαφερόμενουσ.

2.1.5 Σαξινόμθςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων
Πταν ςχεδιάηεται μια ακλθτικι εγκατάςταςθ , πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα είδθ των
εκδθλϊςεων των αγωνιςμάτων που κα οργανωκοφν εκεί - ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τον τφπο και
τον αρικμό των παροχϊν, τα δωμάτια υπθρεςίασ και το χϊρο των κεατϊν.
Επίςθσ , κα πρζπει να λθφκεί υπόψιν για το ςχεδιαςμό των εγκαταςτάςεων, εαν κα ςυμβοφν
εκδθλϊςεισ με διαφορετικά ακλιματα (όπωσ οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ) ι τα αγωνίςματα του
ςτίβου κα ςυμβαίνουν ςε προπονθτικό επίπεδο.
Οι υπαίκριεσ κατθγορίεσ των αγωνιςμάτων ζχουν υποδιαιρεκεί ανάλογα με το είδοσ , τθ
διάρκεια των αγωνιςμάτων και τον αρικμό των ακλθτϊν, αξιωματοφχων, βοθκθτικό
προςωπικό και τουσ κεατζσ.
Ο πίνακασ 2.1.5 παρζχει μια επιςκόπθςθ των διαφόρων κατθγοριϊν του ανταγωνιςμοφ. Στισ
ςτιλεσ 3-5, ο κατά προςζγγιςθ μζγιςτοσ αρικμόσ των ακλθτϊν, αξιωματοφχων και βοθκθτικό
προςωπικό ςτο ςτίβο ςε οποιαδιποτε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
ανκρϊπων ςε ζνα διαγωνιςμό μπορεί να είναι πολλζσ φορζσ μεγαλφτεροσ. Η ςτιλθ 6 δίνει τθν
κατά προςζγγιςθ διάρκεια μιασ εκδιλωςθσ ςτίβου.
Τζλοσ, θ ςτιλθ 8 αναφζρει τθν υπεφκυνθ αρχι για τθν κατανομι και τον τεχνικό ζλεγχο ςε
διεκνζσ, ευρωπαϊκό, περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο, με τθν εξαίρεςθ των Ολυμπιακϊν
Αγϊνων.
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Ρίνακασ 2.1.5 – Κατθγορίεσ αγωνιςμάτων: Αρικμόσ ακλθτϊν , κριτικζσ επιτροπζσ και βοθκθτικό προςοπικό

2.1.6 Κατθγορίεσ Αγωνιςμάτων
Υπό το πρίςμα των οργανωτικϊν απαιτιςεων των Κατθγοριϊν αγωνιςμάτων , παρατίκονται
ςτον Ρίνακα 2.1.5, οι ακόλουκεσ πζντε κατθγορίεσ καταςκευισ για γιπεδο ςτίβου:
 Καταςκευι Κατθγορίασ Ι για τα αγωνίςματα τθσ κατθγορίασ 1
 Καταςκευι Κατθγορία ΙΙ για τα αγωνίςματα κατθγοριϊν 3 και 5
 Καταςκευι Κατθγορία ΙΙΙ για τα αγωνίςματα κατθγοριϊν 2, 4, 6, 7 και 8
 Καταςκευι Κατθγορία IV για τα αγωνίςματα κατθγοριϊν 9 και 10
 Καταςκευι Κατθγορία V για τα αγωνίςματα κατθγοριϊν 11

38

2.1.7 Απαιτιςεισ για τισ καταςκευαςτικζσ κατθγορίεσ
Υπάρχει μια τάςθ, να χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για οριςμζνα ακλιματα το εςωτερικό τθσ
αρζνασ ςτίβου, προτιμϊντασ ςυνκετικζσ επιφάνειεσ. Αυτζσ οι ςυνκετικζσ επιφάνειεσ γενικά
δεν είναι κατάλλθλεσ για τθ ρίψθ των ακλθτικϊν οργάνων επειδι μπορεί να καταςτραφοφν
και να αλλοιωκοφν οι μετριςεισ τθσ πτϊςθσ οργάνου.

Ρίνακασ 2.1.7 – Απαιτιςεισ για τισ καταςκευαςτικζσ κατθγορίεσ
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2.2 Βαςικόσ ςχεδιαςμόσ γθπζδου ςτίβου ςφμφωνα με το εγχειρίδιο IAAF
2.2.1 Επιπλζον χριςθ γθπζδου ςτίβου
Συνικωσ ο χϊροσ του ςταδίου χρθςιμοποιείται και για άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Γενικά αυτό
αφορά το εςωτερικό του 400m γθπζδου ςτίβου, για γιπεδο ποδοςφαίρου.
Οι διαςτάςεισ για τθν απαιτοφμενθ περιοχι δίνονται ςε μζτρα(m) , ςτουσ πίνακεσ 2.2.1.α
και 2.2.1.β για το ςτάνταρντ 400άρι γιπεδο ςτίβου.
Στο ςχιμα 2.2.1.α δίνονται ςχεδιαςτικά οι διαςτάςεισ του γθπζδου με ακτίνα 36,50m, ςτο
ςχιμα 2.2.1.β δίνονται ςχεδιαςτικά οι διαςτάςεισ του διπλοφ γθπζδου με ακτίνεσ 51,543m και
34,00m, ςτο 2.2.1.γ δίνονται ςχεδιαςτικά οι διαςτάςεισ του διπλοφ γθπζδου με ακτίνεσ 48m
και 24m και ςτο 2.2.1.δ δίνονται ςχεδιαςτικά οι διαςτάςεισ του διπλοφ γθπζδου με ακτίνεσ
40,022m και 27,082m (χριςθ για αμερικάνικο ποδόςφαιρο μόνο)

Ρίνακασ 2.2.1.α (διαςτάςεισ για το εςωτερικό του 400m )

Ρίνακασ 2.2.1.β (διαςτάςεισ για το εςωτερικό του 400m γθπζδου όταν χρθςιμοποιείται και για άλλα ακλιματα )
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Σχιμα 2.2.1.α (Σχιμα και διαςτάςεισ για το 400m γιπεδο με ακτίνα 36,50m)

Σχιμα 2.2.1.β (Σχιμα και διαςτάςεισ για το 400m διπλό γιπεδο με ακτίνεσ R 51,543m και 34,00m)
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Σχιμα 2.2.1.γ Σχιμα διαςτάςεων του γθπζδου με ακτίνεσ R 48m και 24m

Σχιμα 2.2.1.δ Σχιμα διαςτάςεων του γθπζδου με ακτίνεσ R 40,022m και 27,082m
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2.2.2 Περιοχι αγωνιςμάτων
Το γιπεδο ςτίβου περιλαμβάνει ςτουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ περιοχζσ για τρζξιμο,
περπάτθμα,άλμα και ρίψεισ. Αυτoί είναι ςυνικωσ ενςωματωμζνεσ ςε ζνα χϊρο, ςφμφωνα με
το 400m οβάλ γιπεδο ςτίβου.
Οι διαςτάςεισ που δίνονται πρζπει να τθροφνται. Επιτρζπονται αποκλίςεισ που δίδονται ωσ (
+ ) ι ( - ) ςτο ςχεδιαςμό. Η αςφάλεια των ακλθτϊν πρζπει να είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ για το
ςχεδιαςμό των χϊρων.

 Εγκαταςτάςεισ για τα αγωνίςματα δρόμου
Η περιοχι Αγωνιςμάτων δρόμου περιλαμβάνει:
 Οβάλ πίςτα με τουλάχιςτον 4 λωρίδεσ (400 + 0.04mx 1.22m ± 0,01) και αςφάλεια
ηωνϊν μζτρθςθσ όχι λιγότερο από 1.00m ςτο εςωτερικό και κατά προτίμθςθ 1.00m για
τον ζξωτερικό διάδρομο
 Ευκεία με τουλάχιςτον 6 λωρίδεσ (100 + 0.02mx 1.22m ± 0,01 για ςπριντ και 110 +
0.02mx 1.22m ± 0,01 για εμπόδια). Ρεριοχι Εκκίνθςθ: 3m λεπτά. (Για τα 110μ εμπόδια,
κατθγορίασ V 2.5m λεπτά.). Run-out: 17m λεπτά.
 Λίμνθ ςτιπλ, με ζνα μόνιμο άλμα νεροφ (3.66m x 3.66m x 0.50m-0,70μ) τοποκετείται
μζςα ι ζξω από τθ δεφτερθ ςτροφι

 Εγκαταςτάςεισ για τουσ αγϊνεσ Τπερπιδθςθσ Εμποδίων
Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ αλμάτων περιλαμβάνει:
 Για Άλμα εισ μικοσ με διάδρομο (. 40m minimum x 1.22m ± 0,01), το αποςπόμενο
μζροσ (1,22 ± 0,20 μ ± 0.01mx 0.002mx 0,10μ max.), Τοποκετείται μεταξφ 1m και 3m
από το πλθςιζςτερο άκρο του χϊρου προςγείωςθσ, και το 2,75m minimum από τθν
περιοχι προςγείωςθσ. με βάκοσ τουλάχιςτον 10μ λεπτά από τθ γραμμι απογείωςθσ).
 Για Τριπλοφν όπωσ για άλμα εισ μικοσ, εκτόσ από ζναν πίνακα απογείωςθσ
τοποκετείται 13μ minimum. για άνδρεσ ι 11μ minimum. για τισ γυναίκεσ από το
πλθςιζςτερο άκρο τθσ περιοχισ προςγείωςθσ για τισ διεκνείσ διοργανϊςεισ. Για
οποιαδιποτε άλλο αγϊνιςμα, θ απόςταςθ αυτι πρζπει να είναι κατάλλθλθ για το
επίπεδο του αγωνιςμοφ.
 Για Άλμα εισ φψοσ με ζνα θμικυκλικό διάδρομο (ακτίνα 20μ minimum.) Και τθν περιοχι
προςγείωςθσ (6m x 4m min.).
 Για κοντϊ με διάδρομο (. 40m x 1.22m min ± 0,01), ζνα κουτί για τθν ειςαγωγι του
πόλου και τθν περιοχι προςγείωςθσ (6m x 6m min.) με ζνα πρόςκετο εμπρόσ για
επζκταςθ.
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 Εγκαταςτάςεισ για αγωνίςματα ρίψεων
Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ για ρίψεισ περιλαμβάνει:
 Διςκοβολία για ρίψθ, κφκλου (2,50 ± διαμζτρου R 0.005), προςτατευτικό κλουβί και
τομζα προςγείωςθσ (80m ακτίνα, 48m χορδι)
 Σφυροβολία για ρίψθ, κφκλου (2.135m ± διαμζτρου R 0.005), προςτατευτικό κλουβί και
τομζα προςγείωςθσ (90m ακτίνα, 54m χορδι)
 Ακοντιςμόσ με διάδρομο (30m x 4m λεπτά.), Τόξο με ακτίνα 8μ και τομζα προςγείωςθσ
(100μ ακτίνα, 50.00m χορδι)
 Σφαιροβολία για ρίψθ, κφκλου (2.135m ± διάμετρο R 0.005), stop board (1.21m ±
0.01m x 0.112m x 0,10 μ ± 0.02 m) και τομζα προςγείωςθσ (ακτίνα R 25m και τόξο 15μ )

 Κλίςεισ εγκαταςτάςεων αγωνιςμάτων ςτο οβάλ 400άρι
Τα όρια του 400m οβάλ γθπζδου πρζπει να κζτονται οριηόντια. Η πλευρικι κλίςθ τθσ γραμμισ
δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1,0% προσ τα μζςα και θ ςυνολικι κλίςθ ςτθν κατεφκυνςθ
λειτουργίασ δεν υπερβαίνουν το 0,1% προσ τα κάτω. Συνιςτάται ο ςχεδιαςμόσ τθσ πλευρικισ
κλίςθσ να είναι ελαφρϊσ λιγότερο από το 1% για να εξαςφαλιςτεί ότι, λόγω των
καταςκευαςτικϊν ανακριβιϊν, δεν υπερβαίνεται θ κλίςθ 1%. Τοπικζσ διακυμάνςεισ ςτθν
κλίςθ, επιτρζπονται ςε τμιματα του γθπζδου.


Ρεριοχι αγωνιςμάτων δρόμου

Για τον τομζα των αγωνιςμάτων δρόμου πρζπει να εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ μζγιςτεσ
κλίςεισ:
o 0,1% προσ τα κάτω προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κφλιςθσ. Σε περίπτωςθ που
ποικίλει θ κλίςθ του διαδρόμου ςπριντ,θ κλίςθ μετριζται ςε ευκεία
γραμμι μεταξφ ζναρξθσ και τερματιςμοφ για κάκε εκδιλωςθ.
o 1,0% κατά το πλάτοσ τθσ τροχιάσ προσ τθν εςωτερικι λωρίδα. Η εγκάρςια
1,0% κλίςθ είναι κυρίωσ να εξαςφαλιςτεί ταχεία αποςτράγγιςθ των όμβριων
υδάτων από τθν επιφάνεια τθσ πίςτασ. Σε πολφ ξθρά κλίματα τθσ εριμου κα
μποροφςε να είναι flat. Για να εξαςφαλιςτεί ότι θ βακμίδα δεν υπερβαίνει τθ
μζγιςτθ επιτρεπόμενθ, ςυνιςτάται ζντονα θ κλίςθ του ςχεδιαςμοφ να γίνει ςε
λιγότερο από 1,0% για τθ διαςφάλιςθ ότι δεν υπερβαίνεται θ μζγιςτθ κλίςθ.


Ρεριοχι Υπερπιδθςθσ Εμποδίων

Για τθ περιοχι άλματων, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ μζγιςτεσ κλίςεισ:
o Στα τελευταία 40m του διαδρόμου, 0,1% κακοδικι κλίςθ προσ τθν κατεφκυνςθ
κίνθςθσ για Άλμα εισ μικοσ, τριπλοφν και επί κοντϊ. Σε περίπτωςθ που ποικίλει
θ κλίςθ του διαδρόμου,θ κλίςθ μετριζται ςε ευκεία γραμμι μεταξφ τθσ ζναρξθσ
του διαδρόμου και τθσ γραμμισ απογείωςθσ.
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o Στα τελευταία 15m του διαδρόμου, 0,4% ςτθν κακοδικι κλίςθ προσ τθν
κατεφκυνςθ κίνθςθσ για τθν υψθλι μετάβαςθ μικουσ οποιαςδιποτε ακτίνασ
τθσ θμικυκλικισ περιοχισ, επικεντρϊνεται ςτθ μζςθ μεταξφ των ορκοςτατϊν.
o 1,0% ςε όλο το πλάτοσ του διαδρόμου για άλμα εισ μικοσ, τριπλοφν και άλμα
επί κοντϊ.


Ρεριοχι ρίψεων

Για τισ εγκαταςτάςεισ ρίψεων, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ μζγιςτεσ κλίςεισ:
o Στα τελευταία 20m του διαδρόμου, 0,1% ςτθν κακοδικι κλίςθ προσ τθν
κατεφκυνςθ κίνθςθσ για ίψθ ακοντίου. Σε περίπτωςθ που θ κλίςθ του
αγωνιςτικοφ χϊρου ποικοίλει, θ κλίςθ μετριζται ςε ευκεία γραμμι μεταξφ τθσ
ζναρξθσ του διάδρομου και ρίψθ τόξου.
o 1,0% ςε όλο το πλάτοσ του διαδρόμου για Ακοντιςμό.
o 0,1% ςτθν κακοδικι κλίςθ προσ τθν κατεφκυνςθ προςγείωςθσ ρίψθσ για
Σφαιροβολία, Διςκοβολία, Ακοντιςμό και Σφυροβολία. Η βακμίδα ςε κάκε τόξο
κακορίηεται ςτο χαμθλότερο ςθμείο του τόξου.
o Οι κφκλοι για Σφαιροβολία, Διςκοβολία και Σφυροβολία πρζπει να είναι
περίπου επίπεδοι.

2.2.3 χεδιαςμόσ του γθπζδου ςτίβου και των εγκαταςτάςεων αγωνιςμάτων
Πταν ςχεδιάηεται θ διάταξθ των εγκαταςτάςεων, πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ απαραίτθτθ
κίνθςθ των ακλθτϊν. Τα δρομολόγια μεταξφ των βοθκθτικϊν χϊρων και των αγωνιςμάτων κα
πρζπει να είναι όςο το δυνατόν ςυντομότερα και να μθν παρεμβαίνουν με γεγονότα ςε
εξζλιξθ. Δεδομζνου ότι θ βζλτιςτθ ρφκμιςθ είναι ςχεδόν αδφνατθ,θ χριςθ των εγκαταςτάςεων
πρζπει να είναι καλά ςχεδιαςμζνθ για να εξαςφαλιςτεί όςο το δυνατόν πιο πρακτικι και
αςφαλισ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ.
Με τον ίδιο τρόπο, πρζπει να προγραμματιςτοφν οι είςοδοι και οι ζξοδοι από τθν αρζνα.Μία
ζξοδοσ πρζπει να βρίςκεται αμζςωσ μετά τθ γραμμι τερματιςμοφ, προκειμζνου να οδθγιςει
τουσ ακλθτζσ ζξω από τθν αρζνα με τισ μικτζσ δραςτθριότθτεσ .Οι είςοδοι πρζπει να
τοποκετοφνται ςτισ άλλεσ γωνίεσ τθσ αρζνασ και κατά προτίμθςθ ςτισ εκκινιςεισ των
γεγονότων ςπριντ για να διευκολφνει τθν είςοδο των ακλθτϊν ςτο ςτίβο και να φιλοξενιςει
τθν προετοιμαςία των χϊρων για τον ανταγωνιςμό.Ρρζπει επίςθσ να προβλεφκεί θ μεταφορά
του εξοπλιςμοφ των αγωνιςμάτων.
Για το μαρακϊνιο και άλλεσ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα κυρίωσ ζξω από το
γιπεδο,πρζπει να παρζχεται κατάλλθλθ ςφνδεςθ/πζραςμα που ςυνδζει το κομμάτι με το
δρόμο φυςικά.Η κλίςθ τθσ διόδου δεν πρζπει να είναι πάρα πολφ απότομθ, κακϊσ αυτό κα
επθρεάςει τουσ ακλθτζσ και τουσ περιπατθτζσ. Το πζραςμα κα πρζπει να είναι αρκετά μεγάλο
για να αναλάβει τθ μάηα των ακλθτϊν κατά τθν ζναρξθ του μαρακωνίου και τθν οδικι
απόςταςθ με τα πόδια.
Οι αγϊνεσ ςτίβου περιλαμβάνουν ςπριντ, μεςαίων και μεγάλων αποςτάςεων,εμπόδια και τθ
λίμνθ ςτιπλ (υγρό εμπόδιο). Η κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ είναι αριςτερόςτροφα. Το 400άρι
γιπεδο αποτελεί ςυνικωσ τθ βάςθ πολλαπλϊν ςπορ. Γι αυτό, οι διαςτάςεισ εξαρτόνται από
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τισ απαιτιςεισ άλλων ακλθμάτων. Πταν ενςωμάτωνεται θ ευκεία και το ςτιπλ ςτθν οβάλ
πίςτα, οι αποκλίςεισ από το τμιμα 2.1.3 κα προκφψει ςτισ διαμικεισ κλίςεισ ςε οριςμζνεσ
περιοχζσ.
Αν και υπάρχει ζνασ αρικμόσ διαφορετικϊν διατάξεων για τθν 400m οβάλ πίςτα, ςτόχοσ του
IAAF είναι θ δθμιουργία ενιαίων κριτθρίων, όχι μόνο με ςκοπό τθ βελτίωςθ των παραμζτρων
που ςυμβάλουν ςτισ επιδόςεισ και προςφζρουν ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ ακλθτζσ,αλλά
και να απλοποιιςει τισ αρχζσ τθσ καταςκευισ, τοπογραφικά , και τθν πιςτοποίθςθ των
εγκαταςτάςεων.
Η εμπειρία ζχει δείξει ότι το καταλλθλότερο 400άρι είναι καταςκευαςμζνο με ακτίνεσ
καμπυλότθτασ μεταξφ 35 και 38m, με ζνα βζλτιςτο το 36.50m. Ο IAAF ςυνιςτά τα μελλοντικά
γιπεδα να είναι ςχεδιαςμζνα με τθν προαναφερκείςα προδιαγραφι.

2.2.3.1 τανταρντ 400άρι γιπεδο (χιμα 2.2.1.a και 2.2.3.1.a)
Το 400άρι ζχει τα πλεονεκτιματα μιασ απλισ καταςκευισ, ίςια και καμπφλα τμιματα, ςτροφζσ
ςχεδόν ίςεσ και ομοιόμορφία θ οποία είναι τα πλζον κατάλλθλα για τον ρυκμό τρεξίματοσ των
ακλθτϊν. Επιπλζον, θ περιοχι ςτο εςωτερικό του κομματιοφ είναι αρκετά μεγάλθ για να
φιλοξενιςει όλεσ τισ ρίψεισ και επίςθσ ζνα πρότυπο γιπεδο ποδοςφαίρου (68m x 105m).
Το 400 Ρρότυπο 400άρι αποτελείται από 2 θμικφκλια, το κακζνα με μια ακτίνα 36.50m,που
ενϊνονται με δφο ευκείεσ, κάκε 84.39m ςε μικοσ (ςχιμα 1.2.3a). Αυτό το διάγραμμα δείχνει
τθν εςωτερικι άκρθ του γθπζδου που πρζπει να ζχει ζνα κράςπεδο και κα πρζπει να είναι
χρωματιςμζνο λευκό, με φψοσ 0,05m ςε 0.065m και πλάτοσ 0,05m ζωσ 0.25m. Η εςωτερικι
ακμι του γθπζδου είναι 398.116m ςε μικοσ (36.50m x 2 x π + 84.39m x 2), όπου π = 3,1416.
Αυτό το μικοσ για το εςωτερικό άκρο δίνει ζνα μικοσ 400.001m (36.8m x 2 x π + 84.39m χ 2)
για τθν κεωρθτικι γραμμι των αγϊνων (γραμμι μζτρθςθσ) ςε απόςταςθ 0.30μ από το
κράςπεδο. Η μζςα λωρίδα (λωρίδα 1), επομζνωσ, κα ζχει μικοσ 400.001m κατά μικοσ τθσ
κεωρθτικισ γραμμισ τρεξίματοσ. Το μικοσ κακεμιάσ από τισ άλλεσ λωρίδεσ μετράται κατά
μικοσ μιασ κεωρθτικισ γραμμισ που τρζχει περίπου 0,20 μ από τθν εξωτερικι άκρθ τθσ
γειτονικισ εςωτερικισ λωρίδασ (ςχιμα 2.2.1.1b). Πλεσ οι λωρίδεσ ζχουν πλάτοσ 1.22m ±
0.01m. Το 400άρι ζχει 8, 6 ι καμιά φορά 4 λωρίδεσ αλλά το τελευταίο πρότυπο δεν
χρθςιμοποιείται για διεκνι αγωνιςματα.
Με αφορμι το Ραγκόςμιο Κφπελλο Στίβου υπάρχουν 9 ομάδεσ που απαιτοφν 9 οβάλ λωρίδεσ.
Αυτόσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ των οβάλ λωρίδων που κα πρζπει να παρζχεται ςε μία
εγκατάςταςθ διότι , ςτο 200άρι ο ακλθτισ ςτθν εξωτερικι λωρίδα ζχει περιςςότερα
πλεονεκτιματα από αυτόν ςτθν εςωτερικι λωρίδα. Επίςθσ, θ παραπάνω εξωτερικι λωρίδα κα
μποροφςε να παραβιάηει τουσ κανόνεσ Ραγκόςμιου εκόρ που αναφζρει ότι ο αγϊνασ κα
πρζπει να γίνει ςε ζνα κομμάτι, που θ ακτίνα τθσ εξωτερικισ λωρίδασ δεν υπερβαίνει τα 50μ.
(Είναι επιτρεπτό να υπάρχει οποιοδιςποτε αρικμόσ λωρίδων ςπριντ ςτισ ευκείεσ.)
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Σχζδιο 2.2.3.1.a – Διάταξθ και διαςτάςεισ ρότυπου 400m οβάλθ γθπζδου (διαςτάςεισ ςε m)

2.2.3.2 Κακορίηοντασ τισ διαςτάςεισ του 400m οβάλ γθπζδου
( Ακτίνα 36,50m – Διαςτάςεισ ςε m)
Για τον κακοριςμό βαςικοφ ορκογωνίου,(A , Β , C, D) χρθςιμοποιοφμε μεηοφρα και κεοδόλιχο:
 Απόςταςθ μεταξφ CP1 - CP2 αντίςτοιχα. Μ1 - Μ2 χρθςιμοποιϊντασ ταινία
μζτρθςθσ:84.390m (± 0.002 μζτρα)
 Τοποκετοφμε ζνα κεοδόλιχο ςε κάκε μία από CP1 / CP2 Μ1 και / M2:
γωνία α = 25,9881 gon : CP1 / M1 - A ι D και CP2 / M2 - B ι C = 91.945m
 Α, Β, C, D ςυμβαδίηουν με τθν εςωτερικι τροχιά.
Πταν χρθςιμοποιοφμε ταινίεσ, πρζπει να τθροφνται τα ακόλουκα ςθμεία:
 Μόνο πρότυπεσ μεταλλικζσ ταινίεσ μζτρθςθσ, με πίνακα κερμοκραςιϊν.
 Αμζςωσ πριν και μετά τθ μζτρθςθ (κζςθ μεηοφρα με 50 N εφελκυςμό φορτίου για
ταινίεσ 30m και 100 Ν για 50 και 100 ταινίεσ) θ κερμοκραςία τθσ μεηοφρα μετράται με
ζνα κερμόμετρο επαφισ.
 Γίνεται διόρκωςθ με βάςθ τθ κερμοκραςία μεηοφρασ και τθ κερμοκραςία του πίνακα
κερμοκραςιϊν.
 Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει πίνακασ κερμοκραςιϊν, υπολογίηεται θ μεταβολλι ςτο
μικοσ τθσ ταινίασ λόγω τθσ κερμοκραςίασ, κεωρϊντασ 20 ° C δεδομζνο και
χρθςιμοποιϊντασ τον παρακάτω τφπο:
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Θερμοκραςία τθσ ταινίασ μζτρθςθσ ςε βακμοφσ Κελςίου με απόκλιςθ 20 ° C x μικοσ τθσ
απόςταςθσ μζτρθςθσ ςε m χ 0,0115 χιλιοςτά.
Εάν θ κερμοκραςία τθσ ταινίασ μζτρθςθσ είναι μεγαλφτερθ από 20 ° C, αφαιρείται θ
μεταβολλι μικουσ τθσ ταινίασ μζτρθςθσ ι προςτίκεται εαν θ κερμοκραςία είναι κάτω
από 20 ° C.
Ραράδειγμα:
Θερμοκραςία μεηοφρασ 15 ° C και μζτρθςθ 36.50m: Αλλαγι ςτθν ταινία μζτρθςθσ:
5 x 36.50 x 0,0115mm = 2,09mm :
Αυξάνεται θ τιμι από 36,500 χιλιοςτά ςε 36,502 χιλιοςτά.

Μζτρθςθ του 400αριοφ
Μικοσ των παράλλθλων ευκειϊν
Ακτίνα καταςκευισ του θμικυκλίου
(Συμπεριλαμβανονται τα εςωτερικά ςφνορα ι τα εξωτερικά)
Μικοσ καταςκευισ του θμικυκλίου (Εςωτερικι άκρθ του γθπζδου)
Μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ από το υπερυψωμζνο εςωτερικό κομμάτι ςτα ςφνορα,
με τθν ονομαςτικι γραμμι μζτρθςθσ(Γραμμι λειτουργίασ) του θμικυκλίου
Ακτίνα για το ονομαςτικό μικοσ μζτρθςθσ του θμικφκλιου για τισ ςυνορικζσ
γραμμζσ
Ονομαςτικό μικοσ μζτρθςθσ (μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ) του
θμικυκλίου
Ονομαςτικό μικοσ μζτρθςθσ (μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ) του οβάλ
Μικοσ καταςκευισ των ςυνόρων (Εςωτερικι άκρθ του γθπζδου)

84.390m
36.500m
114.668m
0.300m
36.800m
115.611m
400.001m
398.116m
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Σχιμα 2.2.3.2a – Υπολογιςμόσ του μθκουσ τθσ λωρίδασ για το 400άρι (διαςτάςεισ ςε m)

Ακρίβεια διαςτάςεων
Η ακρίβεια διαςτάςεων που απαιτοφνται για όλεσ τισ κατθγορίεσ των αγωνιςμάτων,κα
εκπλθρωκοφν, εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ ςφνολικζσ τιμζσ που προκφπτουν απ τθν
μζτρθςθ ‘28 ϋποντων’(Σχιμα 2.2.3.2.b) ςτθν εξωτερικι άκρθ του εςωτερικοφ ςυνόρου:
- 84.390m ± 0.005 για κακζνα από τα δφο ευκείεσ (2 μεριματα)
- 36.500m ± 0.005 για 12 πόντουσ ανά θμικφκλιο (ςυμπεριλαμβανομζνο κράςπεδο) επί του
τόξου του κφκλου περίπου 10.42m εκτόσ (24 μεριματα)
- Ευκυγράμμιςθ του ςτο κράςπεδο ςτθν περιοχι των δφο ευκειϊν: δεν υπάρχουν αποκλίςεισ
μεγαλφτερεσ από 0.01m (2 μεριματα). Σε ιδανικι περίπτωςθ, κα πρζπει να είναι ίςα,το μικοσ
του κράςπεδου ςτθν ευκεία και το μικοσ τθσ εξωτερικισ λωρίδασ, μετροφμενθ κατά μικοσ του
εξωτερικοφ άκρου τθσ λωρίδασ.
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Ο μζςοσ όροσ των αποκλίςεων δεν πρζπει να υπερβαίνει + 0.040 Μ οφτε να είναι μικρότερθ
από 0.000m (πίνακασ 2.2.3.2).
Αυτζσ οι μετριςεισ ελζγχου αποτελοφν επίςθσ τθ βάςθ τθσ διάταξθσ του κράςπεδου από το
οποίο εξαρτάται θ ακρίβεια των διαςτάςεων όλων των ςθμάνςεων για το 400άρι.
Για τθν καταςκευι των τόξων, τα κζντρα των δφο θμικυκλίων κα πρζπει να μαρκάρονται από
μόνιμα μθ-μεταβαλλόμενο μζταλλο ςωλινων που τοποκετείται 84.39m χϊρια.

Σχιμα 2.2.3.2.b – Ζλεγχοσ μετριςεων 28 ςθμείων για το 400αρι γιπεδο

50

Ρίνακασ 2.2.3.2 – Καταγραφι ςυςτιματοσ μζτρθςθσ 28 ςθμείων
P/V = Ρροαπαιτοφμενο: απόςταςθ από τα κζντρα θμικυκλίων (CP/M): 84,39 ± 0,005
Μζτρθςθ 1-12 και 14-25: 36,50 ± 0,005
Μζτρθςθ 13 και 26 : 84,39 ± 0,005
Μζτρθςθ 27 και 28 : Συνευκειακά των ευκειϊν
Για τισ μετριςεισ 1-12 και 14-25 με το ςφςτθμα 28 ςθμείων, δεν πρζπει να υπάρχει απόκλιςθ λιγότερο ι
περιςςότερο από 400,00m - 400,00m
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Στθ παρακάτω εικόνα 2.2.3.c διαφαίνεται ςωλινασ περίπου 12mm , κακαρό φψοσ πάνω από
τθ κεμελίωςθ 0.15m, κεμελίωςθ διαμζτρου min 0,20 μ, min 1.0m βάκοσ και καταςκευαςμζνο
ϊςτε να προλαμβάνεται παγετόσ . Η πάνω επιφάνεια 0.15m κάτω από τθν τελειωτικι
επιφάνεια. Δεφτεροσ ςωλινασ με διάμετρο του 0,04m.

Εικόνα 2.2.3.c. Σθμάδια του κζντου του
θμικυκλίου (διαςτάςεισ ςε m)
1 Ανοξείδωτο μπουλόνι χάλυβα
2 Υποδοχι που καλφπτεται με καπάκι από
ανοξείδωτο χάλυβα
3 Υποδοχι από ανοξείδωτο χάλυβα ειςάγεται
ςτο κονίαμα ςτθν ακριβι κάκετθ κζςθ
4 Ατςάλινοσ ςωλινασ ςε τςιμζντο
5 Χαλίκι / Άμμοσ

2.2.3.3 Αςφάλεια του πρότυπου 400m γθπζδου
Το 400άρι πρζπει να είναι ελεφκερο από εμπόδια ςτο εςωτερικό, τουλάχιςτον 1.00m πλάτοσ
και κα πρζπει να είναι ελεφκερο από εμπόδια ςτο εξωτερικό, τουλάχιςτον 1.00μ πλάτοσ.
Κάκε ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ τοποκετείται κάτω από τθν άκρθ του κράςπεδου, πρζπει να
είναι ςτο ίδιο επίπεδο με τθν επιφάνεια και ςτο ίδιο επίπεδο με το γιπεδο.
Η εξωτερικι ηϊνθ ανευ εμποδίων πρζπει επίςθσ να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με τθν επιφάνεια
του ςτίβου.

2.2.3.4. ιμανςθ του 400m οβάλ γθπζδου
Πλεσ οι λωρίδεσ κα πρζπει να χαρακτθρίηονται από λευκζσ γραμμζσ. Η γραμμι ςτθ δεξιά
πλευρά τθσ κάκε λωρίδασ,προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πορείασ, περιλαμβάνεται ςτθν μζτρθςθ
του πλάτουσ τθσ κάκε λωρίδασ. Πλεσ οι γραμμζσ εκκίνθςθσ (εκτόσ από τισ καμπφλεσ γραμμζσ
εκκίνθςθσ) και θ γραμμι τερματιςμοφ πρζπει να ζρχονται ςε ορκζσ γωνίεσ ωσ προσ τισ
γραμμζσ λωρίδασ.
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Αμζςωσ πριν από τθ γραμμι του τερματιςμοφ, οι λωρίδεσ μποροφν να ςθμειϊνονται με
αρικμοφσ με ζνα ελάχιςτο φψοσ 0,50 μ.
Πλα τα ςθμάδια είναι 0.05m πλάτοσ.
Πλεσ οι αποςτάςεισ μετροφνται ςε μια δεξιόςτροφθ κατεφκυνςθ από τθν άκρθ τθσ γραμμισ
τερματιςμοφ , πιο κοντά ςτθν αρχι μζχρι τθν άκρθ τθσ γραμμισ εκκίνθςθσ , μακρφτερα από το
τζλοσ.
Τα ςτοιχεία για τθν κλιμάκωςθ ξεκινοφν για 400άρι (ςτακερό πλάτοσ λωρίδασ του
1.22m) και παρατίκεται ςτον Ρίνακα 2.2.3.4.a.

Ρίνακασ 2.2.3.4.a – Κλιμακωτά ςτοιχεία για το 400άρι (διαςτάςεισ ςε m)

Πλεσ οι διαδρομζσ και οι γραμμζσ εκκίνθςθσ πρζπει να μετρϊνται όπωσ υποδεικνφεται ςτο
2.2.3.2. Η απόκλιςθ από το μικοσ τρεξίματοσ όλων των γραμμϊν εκκίνθςθσ δεν πρζπει να
υπερβαίνει + 0.0001xL οφτε να είναι μικρότερθ από 0.000m όπου L είναι το μικοσ του αγϊνα
ςε μζτρα.
Για να επιβεβαιωκεί ότι θ κάμερα είναι ςωςτά ευκυγραμμιςμζνθ για το photo finish, το
ςθμείο τομισ των λωρίδων και θ γραμμι τερματιςμοφ πρζπει να είναι χρωματιςμζνθ μαφρθ
ςε κατάλλθλο ςχεδιαςμό. Κάκε τζτοιο ςχζδιο κα πρζπει να περιορίηεται αποκλειςτικά και
μόνο ςτθν τομι,για όχι περιςςότερο από 20 χιλιοςτά πζρα, όχι, και να επεκτακεί πριν, θ αιχμι
τθσ γραμμισ του τερματιςμοφ.
Λευκζσ γραμμζσ, 30 χιλιοςτά πλάτοσ και 0,80 (0,40 μ ςε 2 μ) μακροσ, ςθμειϊνονται 1μ, 3μ και
5m πριν τθν γραμμι του τερματιςμοφ (προαιρετικό).
Η βαςικι απαίτθςθ για όλεσ τισ γραμμζσ εκκίνθςθσ ευκείεσ, κλιμακωτζσ ι καμπφλεσ, είναι ότι
κα πρζπει να είναι ίδιεσ για τθ ςυντομότερθ διαδρομι κάκε ακλθτι και όχι μικρότερθ από τθν
προβλεπόμενθ απόςταςθ, δθλαδι χωρίσ αρνθτικι ανοχι.Για τουσ αγϊνεσ του 800 ι λιγότερο,
κάκε ακλθτισ πρζπει να ζχει μια ξεχωριςτι λωρίδα ςτθν αρχι. Αγϊνεσ μζχρι και
ςυμπεριλαμβανομζνου του 400 ςτρϊνεται εξ ολοκλιρου ςτισ λωρίδεσ. Αγϊνεσ των 800μ κα
ξεκινιςουν και κα ςυνεχίςουν ςε λωρίδεσ (Εικόνα 2.2.3.4.b) μζχρι το τζλοσ τθσ πρϊτθσ
ςτροφισ. (Σχιμα 2.2.3.4.c και Ρίνακασ 2.2.3.4.b).
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Εικόνα 2.2.3.4.b – Αρχι και ομαδικό μαρκάριςμα για τα 2.000m και 10.000m ςτθ πρϊτθ ςτροφι (διαςτάςεισ ςε
m)

‘Χ’ απόςταςθ R2 μζχρι D1/D8
‘Y’ απόςταςθ R1 μζχρι D1/D8
‘T’ ςτόχοσ δείχνει Τ2/Τ8
‘H’ απόςταςθ H2/H8 μζχρι T2/T8
Rd απόκλιςθ από τθ D/D γραμμι
C και D ςθμεία ςτο κράςπεδο του γθπζδου
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Εικόνα 2.2.3.4.c – Μζτρθςθ για το 800άρι ( Βλζπε επίςθσ Ρίνακα 2.2.3.4.b)
‘Χ’ απόςταςθ R2 εωσ D1/D8
‘Y’ απόςταςθ R1 εωσ D1/D8
‘H’ απόςταςθ H2/H8 εωσ Τ2/Τ8
‘Τ’ Σθμεία Τ2/Τ8
‘Rd’ Απόκλιςθ γραμμισ κραφςθσ από D/D
‘C’ και ‘D’ ςθμεία ςτο κράςπεδο γθπζδου
Η ζξοδοσ από τθν πρϊτθ ςτροφι πρζπει να είναι ευδιάκριτθ με 0.05m πλάτοσ γραμμισ
(Γραμμι κραφςθσ) ςε όλθ τθ διαδρομι για να δείξει όταν οι ακλθτζσ αποκλίνουν από λωρίδεσ
τουσ.(Σχιμα 2.2.1.6c).
Για να βοθκιςει τουσ ακλθτζσ διακρίνουν τθν γραμμι , πρζπει να τοποκετοφνται ςτισ λωρίδεσ
αμζςωσ πριν από τθν διαςταφρωςθ τθσ κάκε λωρίδασ και τθν χαραξθ, μικροί κϊνοι (0.05m χ
0.05 Μ) και όχι περιςςότερο από 0,15 μζτρα φψοσ κατά προτίμθςθ από ζνα διαφορετικό
χρϊμα από τθ χάραξθ των λωρίδων. Αγϊνεσ πάνω από 800μ κα πρζπει να λειτουργεί χωρίσ
λωρίδεσ χρθςιμοποιϊντασ μια καμπφλθ γραμμι εκκίνθςθσ.
Για το 1000, 2000μ, 3000μ, 5000μ και ςτα 10.000, όταν υπάρχουν περιςςότερεσ από 12
ακλθτζσ ςε ζναν αγϊνα δρόμου, μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο ομάδεσ με μια ομάδα περίπου
το 65% των ακλθτϊν για τθν τακτικι τοξοειδισ γραμμι εκκίνθςθσ και θ άλλθ ομάδα ςε
ξεχωριςτι τοξοειδισ γραμμι εκκίνθςθσ ςθμειϊνονται κατά μικοσ τθσ εξωτερικισ μιςό τθσ
διαδρομισ. Η άλλθ ομάδα αρχίηει από το τζλοσ τθσ εξωτερικισ μιςισ διαδρομισ (Εικόνεσ
2.2.1.6b και 2.2.1.6d).
Η τοξωτι γραμμι εκκίνθςθσ πρζπει να επιςθμαίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε όλοι οι ακλθτζσ
πρζπει να εκτελζςουν τθν ίδια απόςταςθ. Ζνασ κϊνοσ ι άλλο διακριτικό ςιμα κα πρζπει να
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διατίκεται ςτθν εςωτερικι γραμμι του μιςοφ εξωτερικοφ τθσ διαδρομισ κατά τθν ζναρξθ του
επομζνου.
Για 2000μ και ςτα 10.000 είναι ςτθ διαςταφρωςθ των 800μ με τθν εςωτερικι γραμμι.
Οι γραμμζσ ανάλθψθσ ηϊνεσ ςυμπίπτουν με τισ γραμμζσ εκκίνθςθσ με τα 800μ.
Κάκε ηϊνθ ανάλθψθσ είναι 20 μζτρα μακριά από εκεί που είναι το κζντρο.
Οι ηϊνεσ πρζπει να ξεκινοφν και να τελειϊνουν ςτισ άκρεσ των γραμμϊν ηϊνθσ πλθςιζςτερα
ςτθν αρχι γραμμι ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ.
Οι ηϊνεσ ανάλθψθσ για τθ δεφτερθ και τελευταία αλλαγι πρζπει να φζρουν 10m
εκατζρωκεν τθσ γραμμισ εκκίνθςθσ / τερματιςμοφ.

Ρίνακασ 2.2.3.4.b – Υπολογιςτικά ςχετικά με τουσ αγϊνεσ 800m για το 400άρι γιπεδο (Σε m, μοίρεσ)
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2.2.3.5. Οι κλίςεισ ευκειϊν εντόσ του 400m γθπζδου
Η κλίςθ από τθν άκρθ του κράςπεδου κα πρζπει να είναι 1% ι λιγότερο, κατά μικοσ του
γθπζδου και θ κλίςθ πρζπει να ςυνεχίηεται ςτα εξωτερικά άκρα.
Το αποτζλεςμα είναι το κράςπεδο ςτθν εξωτερικι άκρθ του αγωγοφ παράλλθλα προσ τισ
καμπφλεσ ευκειϊν προσ τα πάνω με αυξανόμενο ρυκμό. Ενϊ θ κλίςθ επί των εξωτερικϊν
λωρίδων μεταξφ των 110m και 100m ξεκινά να υπερβαίνει το 1 προσ 1000, θ κλίςθ από το 110
αρχίηουν από τθ γραμμι τερματιςμοφ (Σχιμα 2.2.3.5.b). Επίςθσ, θ κλίςθ μεταξφ του 110 θ
αρχι του εφαπτόμενου ςθμείου δεν είναι ευκεία, αλλά κυρτι.
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Σχιμα 2.2.3.5.a – Ευκείεσ του 400m γθπζδου με κράςπεδο φάρδουσ 5cm min
(διαςτάςεισ ςε m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραμμι μετριματοσ (γραμμι τρεξίματοσ) για οβάλ γιπεδο
Εςωτερικι άκρθ γθπζδου
Αξονασ που διζρχεται απ’ το κζντρο του θμικυκλίου
Γραμμζσ απόςταςθσ (προαιρετικό)
Αρχικι γραμμι για τα 110μ
Αρχικι γραμμι για τα 100μ
Γραμμι τερματιςμοφ
Μαφρα ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα 0.05μ x 0.02μ max
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Σχιμα 2.2.3.5.b –Τμιμα του 400m οβάλ γθπζδου ςτθ περιοχι εκκίνθςθσ ςτα 100m / 110m με ακτινικι κλίςθ 1.0%
(διαςτάςεισ υψϊν ςε cm)
1 Κζντρο θμικυκλίου

2.2.3.6. Εγκαταςτάςεισ εμποδίων εντόσ 400m
Οι αγϊνεσ εμποδίων είναι άλμα εισ μικοσ, τριπλοφν, άλμα εισ φψοσ και επί κοντϊ.
To πρότυπο 400άρι και το γιπεδο ςπριντ με 100m και 110m μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για
αγϊνεσ εμπόδιων. Οι κζςεισ εμπόδιων πρζπει να αναγράφονται από γραμμζσ 100mm x 50mm,
ζτςι ϊςτε οι αποςτάςεισ μετροφνται από τθν αρχι προσ το άκρο τθσ γραμμισ που βρίςκεται
πλθςιζςτερα ςτον ακλθτι, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 2.2.3.6.
Τα εμπόδια πρζπει να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε το άκρο τθσ ράβδου που βρίςκεται
πλθςιζςτερα ςτον ακλθτι που πλθςιάηει, ςυμπίπτει με τθν άκρθ τθσ γραμμισ ςιμανςθσ του
πλθςιζςτερου ακλθτι.
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Ρίνακασ 2.2.3.6 – Αρικμόσ εμποδίων, φψθ και κζςεισ (ςε m)

 Λίμνθ τιπλ ( Λίμνθ υγροφ ςτίβου ) - Διάταξθ, κλίςεισ και ςιμανςθ εντόσ ςτο
400άρι γιπεδο
Η λίμνθ ςτιπλ ενςωματϊνεται ςτο 400άρι.
Για τθ λίμνθ ςτιπλ, απαιτείται ζνα ςφνολο 5 εμπόδιων, αν είναι δυνατόν ςε ίςεσ αποςτάςεισ
μεταξφ τουσ. Ζνα από τα εμπόδια αποτελεί μζροσ τθσ λίμνθσ.
Το άλμα νεροφ (3.66m x 3.66m x 0,50 ζωσ 0,70 μ - Εικόνα Σχιμα 2.2.3.6.c) είναι μόνιμα
εγκατεςτθμζνο ςτο εςωτερικό του Ρροτφπου Track ςτο 2ο τμιμα (Σχιμα 2.2.3.6.a και Σχιμα
2.2.3.6.d) ι ζξω από το 400άρι ζξω από τθν 2θ ςτροφι (Σχιμα 2.2.3.6.b και Σχιμα 2.2.3.6.e).
Το γιπεδο άλματοσ νεροφ ςτο εςωτερικό του τμιματοσ είναι ςυνδεδεμζνο με το κεντρικό
κομμάτι με ζνα μεταβατικό τόξο (16.00m ακτίνα), και το άλμα του νεροφ ζξω από το τμιμα με
μια μεταβατικι ευκεία (9.86m), ακολουκοφμενθ από ζνα μεταβατικό τόξο (ακτίνα 36.5m). Εάν
το άλμα νεροφ βρίςκεται μζςα ςτο γιπεδο, το κράςπεδο πρζπει να είναι αφαιροφμενo ςτθν
αρχι και ςτο τζλοσ τθσ ςτροφισ άλματοσ.
Αν θ λίμνθ ςτιπλ ςτο εςωτερικό τθσ ςτροφισ δεν ςυνορεφει με ζνα ςτακερό κράςπεδο, κα
πρζπει να χαρακτθρίηεται από λευκι γραμμι. Μετριςεισ του γθπζδου πρζπει να λαμβάνονται
από μια κεωρθτικι απόςταςθ περίπου 0,20m προσ τα ζξω από αυτι τθ γραμμι. Το ίδιο ιςχφει
και για τθ γραμμι λειτουργίασ για το άλμα νεροφ ζξω από το τμιμα. Η κεωρθτικι γραμμι
κίνθςθσ για το ςτιπλ είναι 3.916m μικρότερθ ςτο τμιμα που περιζχει το άλμα νεροφ από ό,τι θ
κατά μικοσ γραμμι δίπλα από τον διάδρομο (Σχιμα 2.2.3.6.a). Για παράδειγμα, το μικοσ του
ςτιπλ γφρω από το άλμα του νεροφ ςτο εςωτερικό του τμιμα είναι 396.084m.
Η κεωρθτικι γραμμι κίνθςθσ για το ςτιπλ ζξω από το τμιμα είναι 19.407m περιςςότερο από
ό,τι θ κατά μικοσ γραμμι του παρακείμενου γθπζδου (Σχιμα 2.2.3.6.b), δίνοντασ 419.407m.
Για ζνα οβάλ γιπεδο 9-γραμμϊν, κα ζπρεπε κατά προτίμθςθ θ λίμνθ ςτπλ να είναι εςωτερικά,
ωςτόςο, εάν το άλμα νεροφ είναι ζξω, απαιτείται ςτο ςχεδιαςμό πολφ μεγαλφτερθ προςοχι,
ζτςι ϊςτε θ απόςταςθ από τθ γραμμι του τερματιςμοφ για να το πρϊτο εμπόδιο να μθν είναι
μικρότερθ από 12m, ενω θ απόςταςθ από το 5ο εμπόδιο ςτθ γραμμι τερματιςμοφ δεν είναι
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μικρότερθ από 40 μζτρα και θ απόςταςθ από τθ γραμμι εκκίνθςθσ για το 1ο εμπόδιο άλματοσ
δεν είναι μικρότερθ από 70μ.
Η κορυφι του pit άλματοσ νεροφ πρζπει να είναι επίπεδθ, με ςκυρόδεμα ι / και ςυνκετικά
φινίριςμα επιφάνειασ, αλλά χωρίσ άκρεσ ι κόγχεσ, ζτςι ϊςτε μια βαμμζνθ λευκι γραμμι
μπορεί να κακορίςει εςωτερικά τθν άκρθ του λάκκου. Η επίκλιςθ του παρακείμενου
ςυνκετικοφ πρζπει να ςτρεβλωκεί τόςο ϊςτε να παρζχει μια ομαλι μετάβαςθ.

Σχιμα 2.2.3.6.a – Λίμνθ ςτιπλ με άλμα νεροφ εςωτερικά τθσ καμπισ του 400m οβάλ γθπζδου -χωρίσ αποςπόμενο
κράςπεδο- (Διαςτάςεισ ςε m)
1 Εκκίνθςθ για τα 3000m : +172,588
2 Eκκίνθςθ για τα 2000m : +376,504m
3 Γραμμι τερματιςμοφ επίςθσ για αρχι και τζλοσ τθν γραμμισ ςτιπλ Α 0,00 και 396,084
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Σχιμα 2.2.3.6.b – Λίμνθ ςτιμπ με το υγρό εμπόδιο ζξω από τθ καμπι του 400m -χωρίσ αποςπόμενο κράςπεδο(διαςτάςεισ ςε m)
1 Εκκίνθςθ για τα 2000m : +97,035m
2 Eκκίνθςθ για τα 3000m : +355,256m
3 Γραμμι τερματιςμοφ επίςθσ για αρχι και τζλοσ τθσ γραμμισ ςτιπλ Α 0,00 και +419,407
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Σχιμα 2.2.3.6.c – Υγρό εμπόδιο για τθ λίμνθ ςτιπλ (διαςτάςεισ ςε m)
1 Συνκετικι επιφάνεια 25mm
2 Υδρορροι αποςτράγγιςθσ
3 Αποςτάγγιςθ ομβρίων
4 Τςιμζντο
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Σχιμα 2.2.3.6.d – Υγρό εμπόδιο εντόσ καμπισ (διαςτάςεισ ςε m)
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Εικόνα 2.2.3.6.e – Υγρό εμπόδιο εκτόσ καμπισ (διαςτάςεισ ςε m)
Απόςταςθ γραμισ ςπριντ από το εξωτερικό του μαρκαρίςματοσ 0,20m (R = 36,70)
Μικοσ γραμμισ ςπριντ υγροφ εμποδίου 19,407m μεγαλφτερο από τθ γραμμι θμικυκλίου του γθπζδου ςτίβου
(115.611m)
Γραμμι ςπριντ : 9,86 x 2 + 36,7 x 3,1416 = 135.017
1 Εξωτερικά ςφνορα γθπζδου
2 Υγρό εμπόδιο
4 Εςωτερικά ςφνορα (0,05m φψοσ)
5 Εξωτερικά ςφνορα
6 Κεντρικό ςθμείο κφκλου
7 Κεντρικό ςθμείο θμικυκλίου
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 χόλια για το χιμα 2.2.3.6.a
Λίμνθ Στιπλ με υγρό εμπόδιο εντόσ τθσ καμπισ του οβάλ γθπζδου ςτίβου
(Διαςτάςεισ ςε m)
1. Το μικοσ γφρω από τθ λίμνθ ςτιπλ μετράται κατά μικοσ τθσ γραμμισ λειτουργίασ (από
Α ςε Α) πάνω από το άλμα του νεροφ ςτθν εςωτερικι ςτροφι:
Καμπι θμικυκλίου (R = 36.80m)
2 ευκείεσ των 84.390m κάκε μία
Καμπι άλματοσ νεροφ (μεςαία ευκεία 30.202m)
2 μετάβατικζσ καμπζσ b1 από 13.415m κάκε μία
2 καμπζσ θμικυκλίου b2 από 27.331m κάκε μία
Ακροιςμα:

115.610m
168.780m

111.694m
396.084m

2. Αρικμόσ εμπόδιων ανά γφρο ςτιπλ :
5 (4 εμπόδια + 1 άλμα νεροφ)
Για 1ο γφρο των 2000m (τα 1ο και 2ο εμπόδια δεν χρθςιμοποιοφνται)
3. Αρικμόσ εμποδίων ανά αγϊνα ςτιπλ:
Για 3000m: 35 (28 x εμπόδιο + 7 x άλμα νεροφ)
Για 2000m: 23 (18 x εμπόδιο + 5 x άλμα νεροφ)
4. Αρικμόσ γφρων ςτιπλ (396.084m κακζνα) ανά αγϊνα ςτιπλ:
Για 3000m: 7 γφρουσ με ςυνολικό μικοσ τθσ λειτουργίασ τθσ 2772.588m και πριν από τθν
ζναρξθ του πρϊτου πλιρουσ γφρου πρόςκετθσ ζκταςθσ χωρίσ εμπόδια των 227.412m
Για 2000m: 5 γφρουσ με ςυνολικό μικοσ τθσ λειτουργίασ τθσ 1980.420m και πριν από τθν
ζναρξθ του πρϊτου πλιρουσ γφρου πρόςκετθσ ζκταςθσ χωρίσ εμπόδια των 19.580m
5. Απόςταςθ από τα εμπόδια κατά μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ του γφρου ςτιπλ
5.1 Ραραδοχζσ:
Ιδανικά, τζςςερα ίςα διαςτιματα ζτςι ϊςτε θ απόςταςθ του πζμπτου δεν είναι μεγαλφτερθ
από 2,5 m διαφορετικά από τισ άλλεσ αποςτάςεισ, με τθν απόςταςθ να ςτρογγυλοποιείται ςτο
πλθςιζςτερο ακζραιο μζτρο. Εναλλακτικά πζντε ίςεσ αποςτάςεισ.
5.2 Η απόςταςθ υπολογίηεται:
396.084m: 5 = 79.2168m
5.3 Επιλεγμζνθ απόςταςθ :
4 x 79.00m (= 316.00m) + 1 x 80.094m (= ςφνολο 396.084m)
6. Θζςθ των γραμμϊν εκκίνθςθσ για τθν κοφρςα 3000μ και 2000μ ςτιπλ κατά μικοσ του
γφρου ςτιπλ:
6.1 Ραραδοχζσ:
Μικοσ του γφρου ςτιπλ ςφμφωνα με τα παραπάνω ςτο 1: κανονικό φινίριςμα: πρόςκετεσ
εκτάςεισ ςφμφωνα με το 4 : 227.412m ι 19.58m αντιςτοίχωσ.
6.2 Θζςθ για 3000m:
227.412m πριν τθ γραμμι του τερματιςμοφ, μετροφμενο κατά τθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ
από τθ γραμμι του τερματιςμοφ κατά μικοσ τθσ κανονικισ γραμμισ χωρίσ τθν κάμψθ του
άλματοσ νεροφ (84.390 + 115.610 + 27.412)
6.3 Θζςθ για 2000m:
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19.580m πριν τθ γραμμι του τερματιςμοφ, μετροφμενο κατά τθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ
από τθ γραμμι του τερματιςμοφ.
7. Η κζςθ των εμποδίων κατά μικοσ του γφρου ςτιπλ:
7.1 Ραραδοχζσ:
Μικοσ του γφρου ςτιπλ ςφμφωνα με το 1: απόςταςθ των εμπόδιων ςε ςυμμόρφωςθ με to 5.3:
ςτακερά ςθμεία: γραμμι τερματιςμοφ και άλμα νεροφ
7.2 Θζςθ του 1ου εμποδίου:
237.00m (3 διαςτιματα των 79.00m κάκε ζνα ςφμφωνα με το 5.3) πριν από το άλμα νεροφ, το
οποίο μετράται κατά τθν κατεφκυνςθ που εκτείνεται από το άλμα νεροφ κατά μικοσ τθσ
γραμμισ ακλθτιςμοφ ι 22.647m μετά τθ γραμμι τερματιςμοφ προσ τθν κατεφκυνςθ του
τρεξίματοσ.
7.3 Θζςθ του 2ου εμποδίου:
101.647m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ (22.647m + 79.00m)
7.4 Θζςθ του 3ου εμποδίου:
180.647m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ (101.647m + 79.00m)
7.5 Θζςθ του 4ου εμποδίου (άλμα νεροφ):
259.647m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ (180.647m + 79.00m)
7.6 Θζςθ του 5ου εμποδίου:
338.647m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ (259.647m + 79.00m)
8. Οι κζςεισ των εμποδίων υπολογίηονται κατά μικοσ τθσ γραμμισ του ςτιπλ γφρο και
κάκε ζνα ςθμειϊνεται με τθν απόςταςι τουσ από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθ κατεφκυνςθ
τθσ πορείασ. Αυτζσ είναι ίδιεσ τόςο για το 3000 όςο και για τα 2000μ.

 χόλια για το χιμα 2.2.3.6.b
Λίμνθ Στιπλ με υγρό εμπόδιο εκτόσ τθσ καμπισ του οβάλ γθπζδου ςτίβου
(Διαςτάςεισ ςε m)
1. Το μικοσ γφρω από τθ λίμνθ ςτιπλ μετράται κατά μικοσ τθσ
γραμμισ λειτουργίασ (από Α ςε Α) πάνω από το άλμα του νεροφ εξωτερικά τθσ
ςτροφισ:
Καμπι θμικυκλίου (R = 36.80m)
2 ευκείεσ των 84.390m κάκε μία
Καμπι άλματοσ νεροφ (R= 36,70m)
2 μετάβατικζσ καμπζσ από 9,85m θ κάκε μία
Άκροιςμα:

115.610m
168.780m
135.017m
419.407m

2. Αρικμόσ εμποδίων ανά γφρο ςτιπλ:
5 (4 εμπόδια + 1 άλμα νερό)
Για 1ο γφρο του 2000μ μόνο 3 εμπόδια (Τα 1ο και 2ο εμπόδια δεν χρθςιμοποιοφνται)
3. Αρικμόσ εμποδίων ανά αγϊνα ςτιπλ:
Για 3000m: 35 (28 x εμπόδιο + 7 x άλματα νεροφ)
Για 2000m: 23 (18 x εμπόδιο + 5 x άλματα νεροφ)
4. Αρικμόσ γφρων ςτιπλ (419.407m κακζνα) ανά αγϊνα ςτιπλ:
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Για 3000m: 7 γφρουσ με ςυνολικό μικοσ τθσ 2935.849m και πριν από τθν
ζναρξθ του πρϊτου πλιρουσ γφρου, πρόςκετθ ζκταςθ χωρίσ εμπόδια των 64.151m
Για 2000m: 4 γφρουσ με ςυνολικό μικοσ τθσ λειτουργίασ τθσ 1677.628m και πριν από τθν
ζναρξθ του πρϊτου πλιρουσ γφρου , πρόςκετθ ζκταςθ χωρίσ εμπόδια 1 και 2 του 322.372m
5. Απόςταςθ από τα εμπόδια κατά μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ του ςτιπλ γφρο
5.1 Ραραδοχζσ:
Ιδανικά, τζςςερα ίςα διαςτιματα ζτςι ϊςτε θ απόςταςθ του πζμπτου δεν είναι μεγαλφτερθ
από 2,5 m από από τα άλλα κενά, με τθν απόςταςθ ςτρογγυλοποιθμζνθ ςτον πλθςιζςτερο
ακζραιο. Εναλλακτικά πζντε ίςεσ αποςτάςεισ.
5.2 Η απόςταςθ υπολογίηεται:
419.407m: 5 = 83.8814m
5.3 Η απόςταςθ επιλζγεται:
4 x 84.00m (= 336.00m) + 1 x 83.407m (= ςφνολο 419.407m)
6. Θζςθ των γραμμϊν εκκίνθςθσ για τθν κοφρςα 3000μ και 2000μ ςτιπλ κατά μικοσ του
γφρου ςτιπλ
6.1 Ραραδοχζσ:
Μικοσ του γφρου ςτιπλ ςφμφωνα με το 1: ςτακερό ςθμείο:
γραμμι του τερματιςμοφ: επιπλζον επιμικυνςθ ςε ςυμμόρφωςθ με το 4:
64.151m για 3000m (ι πρϊτοσ γφροσ κοντφτεροσ 97.035m για 2000m)
6.2 Θζςθ για 3000m:
64.151m πριν τθ γραμμι του τερματιςμοφ, μετροφμενο κατά τθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ
από τθ γραμμι του τερματιςμοφ κατά μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ ι 355.256m μετά τθ
γραμμι τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ λειτουργίασ πάνω από το άλμα νεροφ.
6.3 Θζςθ για 2000m:
97.035m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ, μετριζται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επζκταςθσ
από τθ γραμμι τερματιςμοφ κατά μικοσ τθσ γραμμισ του τρζχει πάνω από το άλμα νεροφ.
7. Η κζςθ των εμποδίων κατά μικοσ του γφρου ςτιπλ
7.1 Ραραδοχζσ:
Μικοσ του γφρου ςτιπλ ςφμφωνα με το 1: απόςταςθ των εμποδίων ςε ςυμμόρφωςθ με το 5.3:
ςτακερά ςθμεία: γραμμι τερματιςμοφ και άλμα νεροφ.
7.2 Θζςθ του 1ου εμποδίου:
17.51m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ (αντιςτοιχεί ςε
3 αποςτάςεισ ςφμφωνα με το 5.3) (3 χ 84.0m = 252m) από το άλμα νεροφ κατά τθν
κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ
7.3 Θζςθ του 2ου εμποδίου:
101.51m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ (17.51m +
84.00m)
7.4 Θζςθ του 3ου εμποδίου:
185.51m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ (101.51m +
84.00m)
7.5 Θζςθ του 4ου εμποδίου:
269.51m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ (185.51m +
84.00m)
7.6 Θζςθ του 5ου εμποδίου:
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353.51m μετά από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του τρεξίματοσ (269.51m +
84.00m)
7.7 Μζτρθςθ Ελζγχου μζχρι το 1ο εμπόδιο:
353.51m + 83.407m = 436.917m - 17.51m = 419.407m
8. Οι κζςεισ των εμποδίων υπολογίηονται κατά μικοσ τθσ γραμμισ τθσ λειτουργίασ του
γφρου ςτιπλ και κάκε ζνα ςθμειϊνεται με τθν απόςταςι τουσ από τθ γραμμι του
τερματιςμοφ ςτθ κατεφκυνςθ τθσ πορείασ. Αυτζσ είναι ίδιεσ για το 3000 και 2000μ
αγϊνα ςτιπλ. Οι κζςεισ εμποδίων πρζπει να αναγράφονται ςε λωρίδα 1 και 3.
9. Οβάλ πίςτα 9-ρωρίδων: θ απόςταςθ από τθ γραμμι του τερματιςμοφ ςτο πρϊτο
εμπόδιο δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ από 12μ. Η απόςταςθ από τον 5ο εμπόδιο
ςτθ γραμμι του τερματιςμοφ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 40μ. Η απόςταςθ από
τθ γραμμι εκκίνθςθσ για το 1ο εμπόδιο δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 70μ.

 Εγκαταςτάςεισ για άλμα εισ μικοσ
Οι εγκαταςτάςεισ για άλμα εισ μικοσ περιλαμβάνουν ζναν διάδρομο, ςθμείο ζναρξθσ και
ςθμείο τερματιςμοφ.
Συνικωσ, αυτά τοποκετοφνται ζξω από το γιπεςο κατά μικοσ μιασ από τισ ευκείεσ με δφο
παρακείμενουσ διαδρόμουσ με μια περιοχι τερματιςμοφ ςε κάκε άκρο, επιτρζποντασ ζτςι τα
αγωνίςματα ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ από δφο ομάδεσ των ακλθτϊν ταυτόχρονα. Αυτό
είναι υποχρεωτικό για τισ καταςκευαςτικζσ κατθγορίεσ I και II.
Διάδρομοσ για το άλμα εισ μικοσ
Το μικοσ που προβλζπεται από το διάδρομο πρζπει να είναι 40μ min. και μετριζται αρχίηοντασ
από το διάδρομο προσ τθ γραμμι ζναρξθσ. Ο διάδρομοσ πρζπει να είναι 1.22m ± 0.01m
πλάτοσ. Ρρζπει να χαρακτθρίηεται από λευκζσ γραμμζσ 0.05m πλάτοσ ι διακεκομμζνεσ
γραμμζσ καιρό 0.05m πλάτοσ, 0,10 μ και 0,50 μ χϊρια. Ο διάδρομοσ ςυνικωσ καλφπτεται με
τθν ίδια επιφάνεια με τθν τροχιά.
θμείο ζναρξθσ για το άλμα εισ μικοσ
Το ςθμείο ζναρξθσ πρζπει να είναι ορκογϊνιο με διαςτάςεισ 1.22m ± 0.01m,
Ρερίπου 0,20 μ ± 0.002μ πλάτοσ και όχι μεγαλφτερο από 0,10 μ βακιά. Θα πρζπει να είναι
χρωματιςμζνο λευκό. Η επιφάνεια τθσ ςανίδασ ζναρξθσ πρζπει να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με
τθν επιφάνεια του διαδρόμου.
Στθν περίπτωςθ διαδρόμου με μόνιμθ επιφάνεια, αυτό απαιτεί ζναν ενςωματωμζνο
δίςκο εγκατάςταςθσ με προςταςία διάβρωςθσ του μετάλλου ςτο οποίο το ςθμείο ζναρξθσ
μπορεί να είναι τοποκετθμζνο ςωςτά. Κατά τθ διάρκεια του ακλθτιςμοφ-ελεφκερεσ
περιόδουσ, θ ςανίδα ζναρξθσ μπορεί να αφαιρεκεί. Αν υπάρχει μια επιφάνεια ςτο πίςω μζροσ
του, μπορεί να αναποδογυριςτεί και να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζροσ του διάδρομου. Αυτό
κακιςτά δυνατό να ςυνδυαςτοφν Αλμα εισ μικοσ και Τριπλοφν με δφο ι τρεισ ςανίδεσ ζναρξθσ
(το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από τισ δφο πλευρζσ) ςε διάδρομο Τριπλοφν.
Περιοχι τερματιςμοφ για άλμα εισ μικοσ (χιμα 2.2.3.6 g)
Η περιοχι τερματιςμοφ πρζπει να είναι από 7μ ζωσ 9μ ανάλογα με τθν απόςταςθ μεταξφ τθσ
γραμμισ τερματιςμοφ και τθ γραμμι ζναρξθσ και κα είναι 2,75min φαρδφ. Σε γενικζσ γραμμζσ,
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θ περιοχι τερματιςμοφ των 8μ ςυνιςτάται να τοποκετείται 2m από τθ γραμμι ζναρξθσ. Η
περιοχι τερματιςμοφ κα πρζπει, αν είναι δυνατόν, να τοποκετείται ζτςι ϊςτε θ μζςθ του
διαδρόμου να ςυμπίπτει με τθ μζςθ τθσ περιοχισ τερματιςμοφ. Εάν δφο περιοχζσ τερματιςμοφ
βρίςκονται δίπλα-δίπλα, θ απόςταςθ μεταξφ τουσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,30 μ. Αν οι
δφο περιοχζσ τερματιςμοφ κλιμακϊνονται, ο διαχωριςμόσ μεταξφ των δφο περιοχϊν κα πρζπει
επίςθσ να είναι τουλάχιςτον 0,30 μ (Σχιμα 2.2.3.6.f).
Η περιοχι προςγείωςθσ πρζπει να ζχει ςφνορα όχι λιγότερο από 0.05m πλάτοσ και 0.30μ
φψοσ, ςτρογγυλοποιείται προσ το εςωτερικό (π.χ. ξφλινθ ςανίδα ι τςιμζντζνια ςφνορα με
μαλακι επικάλυψθ) και ςτο ίδιο επίπεδο με το ζδαφοσ.
Η περιοχι τερματιςμοφ πρζπει να ζχει ζνα διαπερατι υποδομι από νερό ι ζνα κατάλλθλο
ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ και να γεμίςει με άμμο ςε ζνα βάκοσ
όχι μικρότερο από 0.30μ ςτισ άκρεσ και ελαφρϊσ πιο βακιά ςτο κζντρο. Το άνω άκρο των
ςυνόρων τθσ περιοχισ τερματιςμοφ, γενικά υπαγορεφει το επίπεδο τθσ άμμου, το οποίο
πρζπει να είναι επίπεδο, με τθν περιοχι ζναρξθσ. Ανοχζσ: περιοχι τερματιςμοφ διαςυνοριακό
επίπεδο ± 0,02μ ςφγκριτικά με το υψθλότερο τμιμα τθσ περιοχισ ζναρξθσ.

Σχιμα 2.2.3.6.f – Ελάχιςτθ απόςταςθ των παράλλθλων εγκαταςτάςεων για άλμα εισ μικοσ και τριπλοφν
1 Ρεριοχι προςγείωςθσ
2 Εξωτερικι περιοχι
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Σχιμα 2.2.3.6.g – Εγκαταςτάςεισ για το άλμα εισ μικοσ
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Υπόμνθμα Σχιματοσ 2.2.3.6.g:
Α Σχζδιο διάταξθσ
1 Διάδρομοσ 40m (min)
2 Γραμμι απογείωςθσ
3 Σανίδα απογείωςθσ
4 Ενςωματωμζνοσ δίςκοσ
5 Ρεριοχι προςγείωςθσ
Β Εγκάρςια τομι του ενςωματωμζνου
δίςκου για τθν ςανίδααπογείωςθσ
1 Διάδρομοσ
2 Αποςπόμενθ ςανίδα με προςαρμοςμζνα πόδια
3 Ενςωματωμζνοσ δίςκοσ
4 Συνκετικι επιφάνεια
5 Στρϊςθ αςφάλτου / τςιμζντου
6 Στρϊςθ βαςθσ με χαλίκι
7 Υπζδαφοσ
8 Υποδοχι αποςτράγγιςθσ ομβρίων
9 Ρεριοχι προςγείωςθσ

Γ Τομι περιοχισ προςγείωςθσ
1 Ακρια τθσ ςκάφθσ
2 Ρλυμμζνθ ποταμίςια άμμοσ 0mm-2mm
Κόκκοι μζχρι 0,20mm για το 5% max του
βάρουσ
3 Υπζδαφοσ
4 Χαλίκι αποςτράγγιςθσ
5 Γεωφφαςμα
6 Σωλθνϊςεισ αποςτράγγιςθσ υπεφάδουσ

Αςφάλεια των εγκαταςτάςεων για το άλμα εισ μικοσ
Για τθν αςφάλεια των ακλθτϊν, θ άμμοσ πρζπει (για τθν αποφυγι τθσ ςκλιρυνςθσ, από τθν
υγραςία) να αποτελείται από πλυμμζνθ ποταμίςια άμμο ι κακαρι χαλαηιακι άμμο, χωρίσ
οργανικά μζρθ, μζγιςτοι κόκκοι 2mm, των οποίων θ διάμετροσ να είναι μικρότερθ από 0,2 mm
για το βάροσ του 5%max.
Επίςθσ , οι ςανίδεσ ζναρξθσ που είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνεσ ςε ςυνκετικοφσ διαδρόμουσ
είναι ςυχνά θ αιτία των ατυχθμάτων, διότι θ ανωμαλία που ςυμβαίνει κατ 'ανάγκθ ςτθν
επιφάνεια μεταξφ αυτϊν και του διαδρόμου δεν μπορεί να ςτακεροποιθκεί. Αυτό μπορεί να
μετριαςτεί με τθ χριςθ ρυκμιηόμενων ςανίδων ζναρξθσ τοποκετθμζνων ςε μεταλλικοφσ
δίςκουσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, οι ςυνολικζσ αποςτάςεισ μεταξφ τθσ ςανίδασ ζναρξθσ και τθσ
γραμμισ τερματιςμοφ , πρζπει να τθροφνται.
Αν τα οριηόντια άλματα βρίςκονται εντόσ γθπζδου, οι ρίψεισ κα πρζπει να προγραμματιςτοφν
ζτςι ϊςτε να μθν ζρκουν ςε ςφγκρουςθ με τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων για άλμα, και για
ηζςταμα.

 Εγκαταςτάςεισ για Σριπλοφν
Εκτόσ από τθν τοποκζτθςθ τθσ ςανίδασ ζναρξθσ, οι ίδιεσ εγκαταςτάςεισ χρθςιμοποιοφνται για
Τριπλοφν και για άλμα εισ μικοσ.
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Σχιμα 2.2.3.6.h – Εγκαταςτάςεισ για Τριπλοφν (διαςτάςεισ ςε m)
1. Λωρίδεσ τρεξιματοσ
2. Γραμμι ζναρξθσ
3. Σανίδα ζναρξθσ
4. Ενςωματωμζνοσ δίςκοσ
5. Ρεριοχι τερματιςμοφ

 Εγκαταςτάςεισ για άλμα εισ φψοσ
Οι εγκαταςτάςεισ για το άλμα εισ φψοσ περιλαμβάνουν ζνα θμικυκλικό διάδρομο, μια περιοχι
ζναρξθσ, δφο ορκοςτάτεσ με μπάρα-ςταυρό και χϊρο προςγείωςθσ. Με τθν αφαίρεςθ
προςωρινϊν τμιματων του κράςπεδου, είναι δυνατι θ χριςθ του οβϋλ γθπζδου ωσ μζροσ του
διαδρόμου.

Σχιμα 2.2.3.6.i – Εγκαταςτάςεισ για άλμα εισ φψοσ (διαςτάςεισ ςε m)

1. Ρεριοχι Τερματιςμοφ
2. Ορκοςτάτεσ
3. Ρεριοχι τρεξίματοσ

73

 Εγκαταςτάςεισ για άλμα επί κοντϊ (χιμα 2.2.3.6.ia)
Η εγκατάςταςθ για άλμα επί κοντϊ περιλαμβάνει ζνα διάδρομο, ζνα πλαίςιο για τθν ειςαγωγι
του ακοντίου, δφο ορκοςτάτεσ με διαγράμμιςθ και χϊρο προςγείωςθσ. Μπορεί να βρίςκονται
είτε ζξω από τθν πίςτα, παράλλθλα με μία από τισ ευκείεσ ι ςε ζνα από τα τμιματα. Πταν
βρίςκεται ζξω από το γιπεδο,ςυνικωσ καταςκευάηεται ωσ «ςυμμετρικι εγκατάςταςθ" με μια
περιοχι προςγείωςθσ ςτθ μζςθ των δφο διαδρόμων. Πταν βρίςκεται μζςα ςε ζνα τμιμα,
ςυνικωσ καταςκευάηεται με δφο παράλλθλουσ διαδρόμουσ με κζςεισ για προςγείωςθ
περιοχζσ ςε κάκε άκρο.
Για τα μεγάλα πρωτακλιματα (Καταςκευι Κατθγορίεσ Ι και ΙΙ), τθν εγκατάςταςθ κοντϊ πρζπει
να προβλζπεται οτι κα διεξαχκοφν ταυτοχρονα δφο άλματα επί κοντϊ ςτθν ίδια κατεφκυνςθ,
κατά προτίμθςθ δίπλα ςτο άλλο και με ίδιο μικοσ του διαδρόμου για το κακζνα.
τρϊματα τθσ προςγείωςθσ για άλμα επί κοντϊ
Για μεγάλεσ διεκνείσ διοργανϊςεισ, θ περιοχι προςγείωςθσ δεν πρζπει να είναι
μικρότερθ από 6.00m ςε μικοσ (εκτόσ από τα μπροςτινά κομμάτια) x 6.00m πλάτοσ x 0,80 μ
φψοσ. Τα μπροςτινα μζρθ μποροφν να τοποκετθκοφν ςε 0,10 μ ψθλά. Τα μπροςτινά τεμάχια
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2m ςε μικοσ. Οι πλευρζσ τθσ περιοχισ προςγείωςθσ πλθςιζςτερα
του κιβωτίου πρζπει να τοποκετθκοφν 0,10 μ - 0,15 μ από το πλαίςιο και κλίςθ μακριά από το
παράκυρο ςε μια γωνία περίπου 45 °.
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Σχιμα 2.2.3.6.ia – Εγκαταςτάςεισ για το άλμα επί κοντό

Α: Σχζδιο Διάταξθσ , Β: Λεπτομερζσ ςχζδιο διάταξθσ , Γ: Τομι εδάφουσ κάτω απ το ςτρϊμα , Δ: Τομι
ςχετικά με το πλαίςιο απογείωςθσ
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2.2.3.7. Εγκαταςτάςεισ για Ριψεισ
Οι ρίψεισ είναι θ Διςκοβολία, ςφυροβολία, θ Ακόντιο και ο Σφαιροβολία.
 Εγκαταςτάςεισ για Διςκοβολία (χιμα 2.2.3.7.a)
Η εγκατάςταςθ για διςκοβολία περιλαμβάνει ζναν κφκλο ρίψθσ, ζνα προςτατευτικό κλουβί και
ζνα τομζα προςγείωςθ. Συνικωσ δφο εγκαταςτάςεισ για διςκοβολία καταςκευάηονται εντόσ
τθσ αρζνασ ζτςι ϊςτε να επωφελθκοφν από τισ ςυνκικεσ του ανζμου, αλλά αυτό δεν είναι
υποχρεωτικό. Βρίςκονται εντόσ των τμθμάτων κοντά ςτα άκρα τθσ πίςω ευκείασ. Σε κάκε
περίπτωςθ, θ περιοχι προςγείωςθσ βρίςκεται ςτθν περιοχι χόρτυο μζςα ςτο γιπεδο.
Η εγκατάςταςθ για διςκοβολία κοντά ςτθν ζναρξθ 1500μ ςυνικωσ ςυνδυάηεται με τισ
εγκαταςτάςεισ για Σφυροβολία, θ μόνθ διαφορά είναι θ διάμετροσ τθσ ρίψθσ
κφκλου 2.50m για διςκοβολία και 2.135m για Σφυροβολία και το προςτατευτικό
κλουβί πρζπει να πλθρεί τισ πιο αυςτθρζσ απαιτιςεισ για Σφυροβολία. Αν οι δφο ξεχωριςτοί
κφκλοι διςκοβολίασ και Σφυροβολίασ τοποκετοφται μζςα ςτο κλουφί ςφυροβολίασ, τότε ο
κφκλοσ διςκοβολίασ κα πρζπει να είναι ο κφκλοσ πιο κοντά ςτον τομζα τθσ προςγείωςθσ.

Σχιμα 2.2.3.7.a – Εγκαταςτάςεισ για διςκοβολία (διαςτάςεισ ςε m)
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Καταςκευι κφκλου για διςκοβολία (ςχιμα 2.2.3.7.b)
Ο κφκλοσ ρίψθσ πρζπει να καταςκευάηονται από ςίδθρο , χάλυβα ι άλλο κατάλλθλο υλικό, θ
κορυφι του οποίου κα πρζπει να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με το ζδαφοσ ζξω ι με τθ ςυνκετικι
επιφάνεια. Το εςωτερικό του κφκλου πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ςκυρόδεμα και να
μθν είναι ολιςκθρό.
Η επιφάνεια του εςωτερικοφ πρζπει να είναι επίπεδθ και 0,02 εκατ ± 0.006 μζτρα χαμθλότερα
από τθν άνω ακμι του χείλουσ του κφκλου. Η εςωτερικι διάμετροσ του κφκλου είναι 2.50m ±
0,005μ . Το χείλοσ του κφκλου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6 χιλιοςτά πάχουσ, 70 χιλιοςτά και
80 χιλιοςτά βακοσ και
βαμμζνο λευκό. Το κζντρο του κφκλου μζςω τθσ οποίασ μετρϊνται όλεσ οι παραςτάςεισ
πρζπει να επιςθμαίνονται. (Αυτό γίνεται καλφτερα χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςωλινα από
ορείχαλκο με 4 χιλιοςτά εςωτερικι διάμετρο που
ίδιο επίπεδο με τθν επιφάνεια του κφκλου). Επιπλζον, ςτθν άκρθ του κφκλου ρίψθσ, τρεισ ι
περιςςότεροι ομοιόμορφα κατανεμθμζνοι, αναλλοίωτοι ςωλινεσ αποχζτευςθσ (π.χ. ςωλινα
από ορείχαλκο με α διάμετροσ 20 mm) πρζπει να προβλεφκοφν ςτο ίδιο επίπεδο με τθν
επιφάνεια του κφκλου και κατά τρόπον
ότι κα φκάςουν τα κάτω ςτο διαπερατό νερό υποδομισ ι μπορεί να ςυνδεκεί με ζνα
αποχετευτικό ςφςτθμα.
Ο κφκλοσ ρίψθσ μπορεί να γίνει από ζνα δομικό ςυρματόπλεγμα με ελάχιςτο πάχοσ 0,15μ,
ενιςχυμζνθ πλάκα με 25 Μα κλίψθ αντοχισ του ςκυροδζματοσ,πάνω ςε ςτοιβάδα που
προςτατεφεται από παγετό. Ο κφκλοσ ρίψθσ κακορίηεται όταν μπαίνει θ πλάκα ςκυροδζματο.
Το χείλοσ του κφκλου πρζπει να είναι ενιςχυμζνο ζτςι ϊςτε να μθ ςτρεβλϊςει όταν το
ςκυρόδεμα πάλλεται εναντίον τθσ λόγω ρίψεων. Η άνω επιφάνεια τθσ πλάκασ ςκυροδζματοσ
(= περιοχι ρίψεων) πρζπει να ζχει φινίριςμα ξφλο για επαρκι πρόςφυςθ. Για 1m3 από 25 Μρα
αντοχι κλίψθσ του ςκυροδζματοσ είναι οι ακόλουκεσ ποςότθτεσ που απαιτοφνται: 300 κιλά
τςιμζντου, 135 λίτρα νεροφ και 1865 κιλά 0-20mm φυςικό χονδροειδζσ ςφνολο. Αυτζσ είναι
αποδόςεισ για μια πρϊτθ ςυγκεκριμζνθ ποςότθρα, με βάροσ 2300 kg / m3. Εάν ζνα υλικό άλλο
από ςκυρόδεμα χρθςιμοποιείται για τθν πλάκα, οι επιφανειακζσ ιδιότθτεσ του πρζπει να είναι
παρόμοιεσ με εκείνεσ του ςκυροδζματοσ. Μια λευκι γραμμι 0.05m πλάτοσ και 0,75 min
πλάτοσ, πρζπει να αναγράφονται ςε κάκε πλευρά του κφκλου. Η οπίςκια ακμι τθσ λευκισ
γραμμισ αποτελείται από τθν παράταςθ τθσ κεωρθτικισ γραμμισ από το κζντρο του κφκλου
ςε ορκι γωνία ωσ προσ τθν κεντρικι γραμμι του τομζα προςγείωςθσ.
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Σχιμα 2.2.3.7.b – Λεπτομερζσ πλάνο κφκλου ρίψεων και κλουβί για τθ διςκοβολία (διαςτάςεισ ςε m
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 Εγκαταςτάςεισ για φυροβολία (2.2.3.7.c)
Η εγκατάςταςθ Σφυροβολίασ περιλαμβάνει ζναν κφκλο ρίψθσ, ζνα προςτατευτικό κλουβί και
ζναν τομζα προςγείωςθσ. Είναι ςυνικωσ ςε ςυνδυαςμό με τισ εγκαταςτάςεισ για διςκοβολία.

2.2.3.7.c – Εγκαταςτάςεισ ςφυροβολίασ (διαςτάςεισ ςε m)

Κφκλοσ ρίψεων για τθ φυροβολία (χιμα 2.2.3.7.d)
Για τον κφκλο ρίψθσ ιςχφουν ςυνικωσ οι ακόλουκεσ διακρίςεισ:
Η διάμετροσ του κφκλου ρίψθσ είναι 2.135m ± 0,005 Μ. Για τισ γκαταςτάςεισ που ςυνδιάηουν
διςκοβολία και Σφυροβολία, θ διάμετροσ του κφκλου ρίψθσ είναι 2.50μ ± 0,005μ.
Το μζγεκοσ για τθ ςφυροβολία είναι μειωμζνο κατά 2.135m ± 0.005 ειςάγοντασ ζνα 0.1825m
πλάτοσ και 0,02εκ δαχτυλίδι τθσ κατάλλθλθσ καταςκευισ. Ρρζπει να κακοριςτεί το δαχτυλίδι
ςτον κφκλο ρίψθσ ζτςι ϊςτε να είναι ςτο ίδιο επίπεδο με τον εξωτερικό δακτφλιο και να μθν
αποτελεί κίνδυνο ςτουσ ακλθτζσ. Το εςωτερικό χείλοσ πρζπει να είναι βαμμζνο λευκό. Αν θ
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κορυφι του ζχει χρϊμα λευκό, είναι αναγκαίο να επεκτακοφν ςε εφροσ 0.05m, λευκζσ
γραμμζσ που κακορίηονται από το οπίςκιο τμιμα των κφκλων ςε ζνα διακριτικό χρϊμα ςε όλθ
τθν περιοχι. Για τον κφκλο ρίψθσ για Σφυροβολία, ζνασ κφκλοσ Σφαιροβολία (χωρίσ πλακζτα
stop) μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί εάν είναι επιπλωμζνο με ζνα κατάλλθλο
προςτατευτικό κλουβί.
Η επιφάνεια φινίριςματοσ ςτο ςυγκεκριμζνο κφκλο κα πρζπει να είναι ελαφρϊσ πιο ομαλι για
τθ ςφυροβολία απ’ ότι για τθ διςκοβολία. Πταν ζνασ κφκλοσ χρθςιμοποιείται τόςο για
διςκοβολία όςο και για ςφυροβολία απαιτείται ζνα φινίριςμα και για τα δφο.
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Σχιμα 2.2.3.7.d – Λεπτομζρειεσ ςχεδίου ςυνδιάηοντασ τα ςθμεία ρίψθσ κ το κλουβί για διςκοβολία και
ςφυροβολία (διαςτάςεισ ςε m)

 Εγκαταςτάςεισ για Ακοντιςμό (χιμα 2.2.3.7.e)
Η εγκατάςταςθ για ακοντιςμό περιλαμβάνει ζνα διάδρομο, ζνα τόξο ρίψεων και ζνα τομζα
προςγείωςθσ. Συνικωσ, οι δφο εγκαταςτάςεισ καταςκευάηονται με ζνα διάδρομο παράλλθλα
με τισ ευκείεσ που βρίςκονται ςτο μζςο του κζντρου για κάκε ζνα από τα τμιματα. Δεδομζνου
ότι το μικοσ του διαδρόμου υπερβαίνει τον διακζςιμο χϊρο ςτο τμιμα, ςυνικωσ επεκτείνεται
ςε όλθ τθν πίςτα και το κομμάτι των ςυνόρων. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, είναι απαραίτθτο να
υπάρχει ζνα αφαιροφμενο κράςπεδο και το φψοσ των επιφανειϊν του οβάλ γθπζδου και του
τμιματοσ να πρζπει να είναι το ίδιο κατά μικοσ των ςυνόρων του γθπζδου. Για κάκε διάδρομο
ςτο κάκε τμιμα, ο τομζασ τθσ προςγείωςθσ βρίςκεται ςτθν περιοχι χόρτου μζςα ςτο γιπεδο.

Σχιμα 2.2.3.7.e – Εγκαταςτάςεισ για ακοντιςμό (διαςτάςεισ ςε m)
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Διάδρομοσ για ακοντιςμό (χιμα 2.2.3.7.f)
Το μικοσ του διαδρόμου πρζπει να είναι ελάχιςτο 30.00m , μετριζται αρχίηοντασ από το
διάδρομο προσ το πίςω άκρο των πλευρικϊν ςθμάνςεων ζξω από το διάδρομο ςτο ίδιο
επίπεδο με το τόξο ρίψεων. Ρρζπει να χαρακτθρίηεται από δφο παράλλθλεσ λευκζσ γραμμζσ
0.05m πλάτοσ και 4.00m 0.01m ± χϊρια. Δφο λευκά τετράγωνα 0.05mx0.05m δίπλα ςτο
διάδρομο, τεςςερα μζτρα πίςω από τα ακραία ςθμεία των τόξων ρίψεων, βοθκά τισ αρχζσ να
προςδιορίςουν τι απαραίτθτεσ μετριςεισ ρίψθσ. Ο διάδρομοσ καλφπτεται με ίδια επιφάνεια
όπωσ ςτθν πίςτα.
Σόξα για ακοντιςμό (χιμα 2.2.3.7.f)
Τα τόξα ρίψεων βρίςκονται ςτο τζλοσ του διαδρόμου. Μπορεί να είναι βαμμζνα ι φτιαγμζνα
από ξφλο ι από ζνα κατάλλθλο ανκεκτικό υλικό ςτθ διάβρωςθ, για παράδειγμα πλαςτικι φλθ.
Εάν δεν ςθμειϊνεται με μπογιά, αυτό πρζπει να τοποκετείται ςτο ίδιο επίπεδο με τθν
επιφάνεια του διαδρόμου.
Το τόξο ρίψθσ πρζπει να είναι 0,07 πλάτοσ, λευκό και με καμπφλεσ με ακτίνα 8.00m από το
κεντρικό ςθμείο ςτθ μζςθ του διαδρόμου, ςτθν κατεφκυνςθ ρίψθσ. Συνιςτάται ότι το κεντρικό
ςθμείο ςθμειϊνεται με ζνα ςυνκετικό πϊμα διαφορετικοφ χρϊματοσ για τθν επιφάνεια, με
πάχοσ διαμζτρου και επιφάνεια 20 χιλιοςτά ζωσ 30mm. Οι γραμμζσ πρζπει να προζρχονται
από τα άκρα του τόξου ςε ορκι γωνία με τισ παράλλθλεσ γραμμζσ ςιμανςθσ. Αυτζσ οι
γραμμζσ πρζπει να είναι λευκζσ, 0.75m ςε μικοσ και 0,07 πλάτοσ.
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Σχιμα 2.2.3.7.f - Διάδρομοσ και τόξο ρίψθσ για τον ακοντιςμό
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 Εγκαταςτάςεισ για τθν ςφαιροβολία (χιμα 2.2.3.7.g)
Οι εγκατάςταςεισ Σφαιροβολίασ περιλαμβάνουν ζναν κφκλο ρίψθσ, μια ςκάφθ-stop και ζναν
τομζα προςγείωςθσ.
Συνικωσ καταςκευάηονται δφο ςιμεία για ςφαιροβολία ςτο ζνα άκρο τθσ αρζνασ για είναι
εφικτό να αγωνίηονται ταυτόχρονα δφο ομάδεσ ακλθτϊν υπό παρόμοιεσ ςυνκικεσ. Οι κφκλοι
που βρίςκονται εντόσ των τμθμάτων , εξαρτϊνται από τθ κζςθ του άλλου πεδίου. Ο τομζασ τθσ
προςγείωςθσ βρίςκεται ςυνικωσ ςτθν περιοχι χόρτου μζςα ςτο γιπεδο.

Σχιμα 2.2.3.7.g – Εγκαταςτάςεισ για τθ ςφαιροβολία (διαςτάςεισ ςε m)
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Κφκλοσ ρίψεων για τθν φαιροβολία (χιμα 2.2.3.7.h)
Για τον κφκλο ρίψθσ, ιςχφουν ςυνικωσ οι ακόλουκεσ διακρίςεισ: Η εςωτερικι διάμετροσ του
κφκλου ρίψθσ είναι 2.135m ± 0,005 Μ.
κάφθ-stop για τθν φαιροβολία (χιμα 2.2.3.7.h)
Η ςκάφθ-stop κα πρζπει να είναι βαμμζνθ λευκι και να είναι καταςκευαςμζνθ από ξφλο ι
άλλο κατάλλθλο υλικό ςε ςχιμα τόξου, ζτςι ϊςτε θ εςωτερικι ακμι να ςυμπίπτει με τθν
εςωτερικι ακμι του κφκλου. Θα πρζπει να τοποκετείται ςτο μζςο τθσ απόςταςθσ μεταξφ των
γραμμϊν γθπζδου και να κακοριςτεί ςτακερά ςτο
ζδαφοσ. Θα πρζπει να είναι μικουσ 1.21m ± 0,01μ ςτο εςωτερικό. Το πλάτοσ ςτο ςτενότερο
ςθμείο είναι 0.112m ± 0.002 μζτρα και το φψοσ του είναι 0,10 μ ± 0.002 μζτρα , μετρθμζνα
πάνω από τθ διπλανι επιφάνεια του κφκλου, όταν θ ςκάφθ-stop είναι ςτακερά ςτθ κζςθ τθσ.

Σχιμα 2.2.3.7.h – Κφκλοσ ςφαιροβολίασ (διαςτάςεισ ςε m)
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2.2.4 Διάταξθ του γθπζδου
Η διάταξθ αυτι αντιςτοιχεί ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 2.1.7,
Καταςκευι κατθγορίασ I, ςυνιςτάται από τον IAAF ωσ πρότυποσ Χϊροσ αγωνιςμοφ.
Οι περιοχζσ αγωνιςμάτων είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ ςε όλθ τθν αρζνα για να
αποφευχκεί θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ και να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ των κεατϊν. Αυτι θ
διάταξθ αποφεφγει αδικαιολόγθτθ αναςτάτωςθ των ακλθτικϊν γεγονότων και εξιςορροπεί τθ
ςυγκζντρωςθ του ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι του τερματιςμοφ. Η διάταξθ είναι, φυςικά,
ευζλικτθ. Τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και ιδιαιτζρωσ ςυνκικεσ από τον άνεμο και τα
αποτελζςματα των ακτίνων του ιλιου πρζπει να εξετάηονται , οπωσ ζχουμε προαναφερκεί.
Τα ςχιματα 2.2.4.b και 2.2.4.c δείχνουν τθν κλίςθ του βορείου τμιματοσ, τα υπ αρικμόν
2.2.4.d και 2.2.4.e τθ κλίςθ του νότιου τμιματοσ.

Σχιμα 2.2.4.a – Στανταρντ διάταξθ του γθπζδου ςτίβου
1 Γιπεδο ποδοςφαίρου
2 Στανταρντ γιπεδο ςτίβου
3 Άλμα εισ μικοσ και τριπλοφν
4 Άλμα νεροφ
5 Τομζασ ρίψθσ ακοντίου
6 Τομζασ διςκοβολίασ και ςφυροβολίασ

7 Τομζασ διςκοβολίασ
8 Τομζασ άλμα επί κοντϊ
9 Τομζασ ςφαιροβολίασ
10 Τομζασ Αλμα εισ φψοσ
11 Γραμμι τερματιςμοφ
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Σχιμα 2.2.4.b – Βόρειοσ τομζασ του 400m ςτανταρντ γθπζδου ςτίβου με ακτινικι κλίςθ 0,4%
(Διαςτάςεισ φψουσ ςε cm)
1. Διάδρομοσ ακοντιςμοφ
Αρχι διαδρόμου +9,76cm
Τζρμα διαδρόμου (τόξο ρίψθσ) +9,48cm
2. Λίμνθ Στιπλ
3. Τομζασ άλμα επί κοντϊ
Αρχι διαςρόμου +3,14cm
Κζντρο διαδρόμου +5,50cm
Τζλοσ διαδρόμου +3,14cm
4. Τομζασ άλμα επί κοντϊ
Αρχι διαςρόμου +4,13cm
Κζντρο διαδρόμου +8,20cm
Τζλοσ διαδρόμου +4,13cm
5. Κφκλοσ ςφαιροβολίασ +6,10cm
6. Κφκλοσ διςκοβολίασ +1,80
7. Κζντρο θμικυκλίου
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Σχιμα 2.2.4.c – Βόρειοσ τομζασ του 400m ςτανταρντ γθπζδου ςτίβου με κλίςθ 0,4%
(Διαςτάςεισ φψουσ ςε cm)
1. Διάδρομοσ ακοντιςμοφ
Αρχι διαδρόμου +9,76cm
Τζρμα διαδρόμου (τόξο ρίψθσ) +8,48cm
2. Λίμνθ Στιπλ
3. Τομζασ άλμα επί κοντϊ
Αρχι διαςρόμου +4,36cm
Κζντρο διαδρόμου +4,36cm
Τζλοσ διαδρόμου +4,36cm
4. Τομζασ άλμα επί κοντϊ
Αρχι διαςρόμου +6,96cm
Κζντρο διαδρόμου +6,96cm
Τζλοσ διαδρόμου +6,96cm
5. Κφκλοσ ςφαιροβολίασ +7,96cm
6. Κφκλοσ διςκοβολίασ +5,64cm
7. Κζντρο θμικυκλίου
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Σχιμα 2.2.4.d – Νότιοσ τομζασ του 400m ςτανταρντ γθπζδου ςτίβου με ακτινικι κλίςθ 0,4%
(Διαςτάςεισ φψουσ ςε cm)
1. Κζντρο θμικυκλίου
2. Άλμα εισ φψοσ
Γραμμι απογείωςθσ +8,00cm
Σθμεία εκκίνθςθσ ςε διάδρομο 20m +6,28cm εωσ 2,52cm
Σθμεία εκκίνθςθσ ςε διάδρομο 25m 4,80cm εωσ 0,72cm
3. Διάδρομοσ ακοντιςμοφ
Αρχι διαδρόμου +9,76cm
Τζρμα διαδρόμου (τόξο ρίψθσ) +9,48cm
4. Κφκλοσ διςκοβολίασ / Σφυροβολίασ +2,50cm
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Σχιμα 2.2.4.e – Νότιοσ τομζασ του 400m ςτανταρντ γθπζδου ςτίβου με κλίςθ 0,4%
(Διαςτάςεισ φψουσ ςε cm)
1. Κζντρο θμικυκλίου
2. Άλμα εισ φψοσ
Γραμμι απογείωςθσ +7,36cm
Σθμεία εκκίνθςθσ ςε διάδρομο 20m: +7,36cm εωσ +7,36cm
Σθμεία εκκίνθςθσ ςε διάδρομο 25m: +7,36cm εωσ +3,07cm
3. Διάδρομοσ ακοντιςμοφ
Αρχι διαδρόμου +9,76cm
Τζρμα διαδρόμου (τόξο ρίψθσ) +8,28cm
4. Κφκλοσ διςκοβολίασ / Σφυροβολίασ +5,92cm
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2.2.5 Εναλλακτικι διάταξθ προπονθτικϊν εγκαταςτάςεων
Κατά το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ςταδίων , πρζπει να δίνεται προςοχι ςτισ διατάξεισ
που αναφζρονται παρακάτω, ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ για τα ακλιματα, για τθν
προπόνθςθ ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. Και να υπάρχει μια ποικιλία από εναλλακτικζσ
λφςεισ. Για παράδειγμα, οι εγκαταςτάςεισ για το άλμα εισ μικοσ μποροφν να ζχουν πολλοφσ
διαδρόμουσ ζνα δίπλα ςτον άλλο.
Σε γενικζσ γραμμζσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ προπόνθςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται
υποδομζσ για όλα τα ακλιματα ςτιβου, ςε ςυνδυαςμό με μικρζσ κλίςεισ, για παιχνίδια με
μπάλα.

Σχιμα 2.2.5.a – 400άρι γιπεδο για ηζςταμα και προπόνθςθ (διαςτάςεισ ςε m)
1.
2.
3.
4.
5.

Εςωτερικό γθπζδου ςτίβου ( γιπεδο και περιοχι για αγωνίςματα ρίψεων)
Ρεριοχι για άλμα νεροφ, άλμα επί κοντϊ, άλμα εισ μικοσ , τριπλοφν και παιχνίδια με μπάλα για μπάςκετ και
βόλευ
Γιπεδο οβάλ 6-λωρίδων
Ρεριοχι κφκλου διςκοβολίασ/ςφυροβολίασ , ςφαιροβολία, άλμα εισ φψοσ, ακοντιςμό και παιχνίδια μπάλασ
για βόλευ (2 γιπεδα) και μπάςκετ
Ευκεία 8-λωρίδων
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Σχιμα 2.2.5.b – Λεπτομζρειεσ βορείου τομζα του ςχεδίου 2.2.5.a (διαςτάςεισ ςε m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γιπεδο 6-λωρίδων
Λίμνθ ςτιπλ
Άλμα νεροφ (ενιςχυμζνθ επιφάνεια)
Άλμα επί κοντϊ
Άγκυρα εδάφουσ για ταμπλό μπάςκετ
Γιπεδο μπάςκετ 15m x 28m
Γιπεδο βόλευ 9m x 18m

8. Υποδοχι για το δίχτυ του βόλευ
9. 3-λωρίδεσ για άλμα εισ μικοσ
10. 3-λωρίδεσ για άλμα εισ μικοσ
και 1-λωρίδα για τριπλοφν
(επιφάνεια ενιςχυμζνθ)
11. Γιπεδο με γκαηόν
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 Εγκαταςτάςεισ προπονιςεων για το άλμα εισ φψοσ

Σχιμα 2.2.5.c – Εγκαταςτάςεισ πολλαπλϊν χριςεων για ακλιματα (διαςτάςεισ ςε m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ορκογϊνιο γιπεδο 26,10m x 40m
Γιπεδο μπάςκετ 14m x 26m
Γιπεδο χάντμπολ 20m x 40m
Γιπεδο βόλευ 9m x 18m
Γιπεδο τζννισ 10,97m x 23,77m
Άλμα εισ φψοσ
Άλμα εισ μικοσ
Άλμα επί κοντϊ

93

Σχιμα 2.2.5.d – Λεπτομζρειεσ νότιου τομζα του ςχιματοσ 2.2.5.a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γιπεδο με γκαηόν
Σφαιροβολία
Ρεριοχι προπόνθςθσ για άλμα εισ φψοσ
Άγκυρα εδάφουσ για ταμπλό μπάςκετ
Γιπεδο μπάςκετ 15m x 28m
Υποδοχι για το δίχτυ του βόλευ

7 Γιπεδο βόλευ 9m x 18m
8 Ρεριοχι Άλμα εισ φψοσ (ςτρϊμα 6m x 4m)
9 Διςκοβολία / Σφυροβολία
10 Οβάλθ γιπεδο 6 λωρίδων
11 Διάδρομοσ ακοντιςμοφ

94

 Εγκαταςτάςεισ προπονιςεων για ακλιματα ρίψεων και ςφαιροβολίασ

Σχιμα 2.2.5.e – Ρροπονθτικι περιοχι για ακλιματα ρίψεων
(διαςτάςεισ ςε m)
1 Γιπεδο για παιχνίδια και περιοχι προςγειϊςεων
2 Κφκλοσ διςκοβολίασ με προςτατευτικό κλουβί
3 Διάδρομοσ ακοντιςμοφ
4 Κφκλοσ ςφυροβολίασ με προςτατευτικό κλουβί
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Σχιμα 2.2.5.f – Ρροπονθτικι περιοχι ςφαιροβολίασ (διαςτάςεισ ςε m)
1 Ρροςτατευτικά εμπόδια περιφεριακά και ανκεκτικι επιφάνεια από τισ ρίψεισ
2 Ρεριοχι προςγείωςθσ
3 Ρεριοχι τςιμζντου με 3 κφκλουσ ςφαιροβολίασ
4 Κφκλοσ
5 Κφκλοσ εςκαμμζνοσ με ςανίδα-stop
6 Διάκριςθ ανάμεςα ςτθ πλάκα ςκ/οσ και περιοχι προςγειϊςεων
7 Ρεριοχι προςγειϊςεων με προςταυετικό μαλακό υλικό

2.3 υνκετικεσ επιφανειεσ και αποςτράγγιςθ υδάτων
Γενικά
Οι ςφγχρονεσ ακλθτικζσ ςυνκετικζσ επιφάνειεσ είναι ςυςτιματα υψθλισ απόδοςθσ και
διαμορφϊνονται ζτςι ϊςτε να είναι ανκεκτικζσ και ςχεδιαςμζνεσ για να προςφζρουν τον
καλφτερο ςυνδυαςμό των δυναμικϊν ιδιοτιτων για τουσ ακλθτζσ. Ρροφανϊσ οι απαιτιςεισ
για τθν επιφάνεια των ςπρίντερ είναι διαφορετικζσ με εκείνεσ των δρομζων μεγάλων
αποςτάςεων. Η ςφγχρονθ τεχνολογία επιτρζπει να μεταβάλλονται τα δυναμικά
χαρακτθριςτικά τθσ επιφάνειασ ανάλλογα με τισ ανάγκεσ κάκε ακλιματοσ.
Για τισ εγκαταςτάςεισ που προορίηονται για μεγάλουσ διεκνείσ διαγωνιςμοφσ, θ επιφάνεια
κάκε προπονθτικοφ γθπζδου κα πρζπει να ζχει τα ίδια δυναμικά χαρακτθριςτικά με τθν
επιφάνεια του κφριου γθπζδου. Υπάρχουν δφο διαφορετικζσ καταςκευαςτικζσ λφςεισ (Σχιμα
2.3.a) και ζνασ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων ςυνκετικϊν επιφανειϊν.
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Ωσ εκ τοφτου, προκφπτει ότι ο αρικμόσ των προϊόντων για τισ ςυνκετικζσ επιφανειεσ είναι
πολφ μεγάλοσ. Υπάρχουν πολλζσ υποδιαιρζςεισ ςυνκετικϊν επιφανειϊν και όλεσ βαςίηονται
ςε ζνα καλό επίπεδο βαςικισ καταςκευισ το οποίο αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
επιτυχι εγκατάςταςθ των επιφανειϊν και τθ μακροπρόκεςμθ απόδοςθ τουσ.

Σχιμα 2.3.a – Τομζσ απεικόνιςθσ ςυνκετικϊν επιφανειϊν
Α Καταςκευι διαπερατι απ’ το νερό (αριςτερά)

Β Καταςκευι μθ διαπερατι απ’ το νερό (δεξιά)

1 Συνκετικι επιφάνεια
2 Τελειωτικι ςτρϊςθ αςφάλτου
3 Ρυκνι ςτρϊςθ διορκωτικι αςφάλτου
4 Βάςθ – κρυμματιςμζνθ πζτρα ι χαλίκι
5 Υπόβαςθ - κρυμματιςμζνθ πζτρα ι χαλίκι
6 Υπζδαφοσ

1 Ελαςτομερζσ
2 Τελειωτικι πυκνι ςτρϊςθ αςφάλτου
3 Τελειωτικι πυκνι ςτρϊςθ αςφάλτου
4 Βάςθ – κρυμματιςμζνθ πζτρα ι χαλίκι
5 Υπόβαςθ - κρυμματιςμζνθ πζτρα ι χαλίκι
6 Υπζδαφοσ

Απαιτιςεισ απόδοςθσ ςυνκετικισ επιφάνειασ
Οι απαιτιςεισ μιασ ςυνκετικισ επιφάνειασ ςτίβου είναι διπλζσ:
- Είναι αποτελεςματικι ωσ επιφάνεια ςτίβου;
- Είναι ανκεκτικι - ότι κα διατθριςει τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςε εφλογο χρονικό
διάςτθμα;
 Αντοχι
Η ανκεκτικότθτα των ςυνκετικϊν επιφανειϊν ςχετίηεται με το πόςο καλά κα αντζξουν ςτθ
μθχανικι φκορά, κακϊσ και τθν αντοχι τουσ ςε περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. Εξωτερικζσ
επιφάνειεσ ςτίβου ίςωσ αποτελοφν το πιο ςοβαρό ολόπλευρο τεςτ για ςυνκετικζσ επιφάνειεσ.
Οι επιφάνειεσ πρζπει να αντζχουν τισ ςυνδυαςμζνεσ επιπτϊςεισ τθσ ςυμπίεςθσ, τριβι, UV
φωσ, το νερό και τισ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ.
Μακροπρόκεςμα, οι ςυνκετικζσ επιφάνειεσ δφςκολα διατθρουν τθ μθχανικι αντοχι και
επιπλζον μπορεί να αποχρωματιςτοφν και μποροφν να αλλάξουν ςε ανκεκτικότθτα.
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Μθχανικι βλάβθ, είναι κυρίωσ όταν χάνει τθν αρχικι επιφανειακι υφι , και όταν κόβεται από
τα υποδιματα των ακλθτϊν. Ρροφανϊσ αυτά τα αποτελζςματα είναι πιο εμφανι ςε ςθμεία
όπωσ τα μζςα δφο λωρίδων του γθπζδου ςτίβου, ςτο τζλοσ των διαδρόμων ακοντιςμοφ, ςτο
άλμα εισ φψοσ και το κοντϊ και ςε ςθμεία απογείωςθσ .
Συχνό φαινόμενο είναι θ απϊλεια τθσ πρόςφυςθσ των βάςθσ και θ απϊλεια δφναμθσ
πρόςφυςθσ
μεταξφ μεμονωμζνων ςτρωμάτων των ςυςτθμάτων πολλαπλϊν ςτρϊςεων. Αυτι θ απϊλεια
πρόςφυςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποφλοίωςθ τθσ επιφάνειασ από τθ βάςθ.
Και τζλοσ, οι δθμιουργία γυςαλίδων είναι ςθμάδι πωσ ειςχϊρθςε νερό κάτω από θν
επιφάνεια. Και κα πρζπει να διορκωκεί και να επιςκευαςτεί άμμεςα γιατί γριγορα κα
εξαπλωκεί το πρόβλθμα.
 Αποτελεςματικότθτα
Η αποτελεςματικότθτα τθσ επιφάνειασ είναι ζνα κζμα πρωταρχικισ ανθςυχίασ για όλουσ τουσ
χριςτεσ. Ρρζπει να πλθροφνται οριςμζνεσ απαιτιςεισ επιδόςεων για να υπάρχει άνεςθ και
αςφάλεια για τουσ ακλθτζσ.
Αυτζσ οι κεμελιϊδεισ απαιτιςεισ που κακορίηονται από τθν IAAF, και ζχουν ωσ
εξισ:
 Ατζλειεσ
Είναι προφανζσ ότι ςοβαρζσ ατζλειεσ επιφάνεια όπωσ φυςαλίδεσ, ρωγμζσ, αποκόλλθςθ κλπ
είναι απαράδεκτεσ για λόγουσ αςφάλειασ και λόγω τθσ επίδραςθσ που μπορεί να ζχουν για
τθν ανκεκτικότθτα και τισ δυναμικζσ επιδόςεισ τθσ επιφάνειασ. Οπουδιποτε αυτά
ςυμβαίνουν, πρζπει να διορκωκοφν άμμεςα
 Ομαλότθτα
Τα πολφ αυςτθρά όρια ανοχισ για τισ ςυνολικζσ κλίςεισ είναι απαραίτθτα να τθροφνται , λόγω
τθσ ανάγκθσ να εξαςφαλιςκεί ότι θ κλίςθ τθσ επιφάνειασ δεν δίνει καμία βοικεια προσ τουσ
ακλθτζσ. Σε ζνα επίπεδο, δεν πρζπει να υπάρχουν εξογκϊματα ι κατακλίψεισ
κάτω από το επίπεδο 4m που να υπερβαίνει τα 6 mm, ι κάτω από ζνα 1m που να υπερβαίνει
3 mm, ςε οποιαδιποτε κζςθ και ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Δεν πρζπει να υπάρχουν βιμαόπωσ ανωμαλίεσ μεγαλφτερεσ από 1 mm ςε φψοσ, για παράδειγμα ςτισ αρκρϊςεισ ςτισ
επιφάνειεσ ι ςε ραφζσ ςε προκαταςκευαςμζνο φφλλο.
 Ράχοσ
Το πάχοσ μιασ ςυνκετικισ επιφάνειασ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τα χαρακτθριςτικά που
παρουςιάηονται από τθν επιφάνεια. Σε κάποιο βακμό, θ αντοχι τθσ επιφάνεια εξαρτάται από
το πάχοσ του, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν μθχανικι φκορά.
Διάδρομοσ
Άλμα εισ μικοσ
Τριπλοφν
Άλμα επί κοντϊ
Ακοντιςμόσ
Λίμνθ ςτιπλ (υγροφ εμποδίου)

Ράχοσ ςε mm
20
20
20
20
25

Μικοσ
Τα τελευταία 3m
Τα τελευταία 13m
Τα τελευταία 8m
Τα τελευταία 8m ςυν το εξωτερικό
Σθμείο προςγείωςθσ υγροφ εμποδίου

Ρίνακασ 2.3. – Απαιτοφμενο πάχοσ ςυνκετικϊν επιφανειϊν
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Σχιμα 2.3.b – Ρεριοχζσ με ςτρϊςεισ παχφτερθσ ςυνκετικισ επιφάνειασ (Σκιαγραφθμζνεσ)

 Μείωςθ δυναμικισ αντοχισ ςυνκετικισ επιφάνειασ
Η δυναμικι ςυμπεριφορά ςτισ επιφάνειεσ τροχιάσ είναι πολφπλοκθ. Δφο από τισ
ςθμαντικότερεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ενόσ ακλθτι και τθσ επιφάνειασ είναι
θ παραμόρφωςθ υπό φορτίο, ι θ δυνατότθτα του υλικοφ να απορροφά ι αντανακλά τθν
ενζργεια τθσ πρόςκρουςθσ του ποδιοφ.
Οι περιςςότερεσ μεγάλεσ διοργανϊςεισ ςτίβου πραγματοποιοφνται υπό κερμοκραςίεσ από 10
° C ζωσ 40 ° C. Ο IAAF ορίηει τθ μείωςθ δφναμθσ τθσ επιφάνειασ ςε οποιαδιποτε κερμοκραςία
μζςα ςε αυτό το εφροσ μεταξφ 35% και 50%.
 Κατακόρυφθ Ραραμόρφωςθ
Ραραμόρφωςθ είναι ζνα δεφτερο κφριο ςυςτατικό τθσ αλλθλεπίδραςθσ ποδιοφ / επιφάνειασ.
Εάν θ παραμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ υπό το φορτίο ποδιοφ είναι πολφ υψθλι, αυτό αποτελεί
ςπατάλθ κινθτικισ ενζργειασ και μειϊνει τθν απόδοςθ του ακλθτι. Επιπλζον, οι υψθλζσ
παραμορφϊςεισ οδθγοφν ςε αςτάκεια του ποδιοφ. Αντίκετα, αν θ επιφάνεια παραμόρφωςθσ
κάτω από το πόδι είναι πολφ χαμθλι, διότι για παράδειγμα θ ςυνκετικι επιφάνεια ζχει
ανεπαρκζσ πάχοσ, τότε οι δυνάμεισ επιβράδυνςθσ κα είναι υψθλζσ, ςτο πόδι του ακλθτι κατά
τθν πρόςκρουςθ με τθν επιφάνεια και ενδζχεται να τραυματιςτεί.
 Τριβι
Μια ςθμαντικι απαίτθςθ ενόσ γθπζδου είναι θ ανάγκθ να διαςφαλιςτεί ότι δεν κα είναι
ολιςκθρό, μεταξφ τθσ επιφάνειασ και το πόδι του ακλθτι. Αυτό κα πρζπει να τθρείται,
ανεξάρτθτα από το αν θ επιφάνεια είναι υγρι ι ξθρι. Η ςωςτι τιμι τριβισ επιτυγχάνεται
δίνοντασ ςτθν επιφάνεια μια υφι ι ανάγλυφο φινίριςμα.
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 Ιδιότθτεσ ςε εφελκυςμό
Η αντοχι ςε εφελκυςμό και θ επιμικυνςθ κατά τθ κραφςθ μιασ ςυνκετικισ επιφάνειασ είναι
ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ επιφάνειασ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι
οι ςωςτζσ πρϊτεσ φλεσ χρθςιμοποιοφνται, ςτισ ςωςτζσ αναλογίεσ , απλϊνονται ςωςτά ,
παγιϊνονται και επιδιορκόνονται ςωςτά.
 Χρϊμα
Το πραγματικό χρϊμα μιασ ςυνκετικισ επιφάνειασ για τον ακλθτιςμό δεν είναι ςθμαντικό υπό
τθν προχπόκεςθ οι διαγραμμίςεισ να διακρίνονται εφκολα. Στθν πράξθ, τα περιςςότερα
υπαίκρια κομμάτια ακλθτιςμοφ ζχουν κόκκινεσ επιφάνειεσ.
 Αποςτράγγιςθ υδάτων
Οι πολφ μικρζσ κλίςεισ, οι οποίεσ επιτρζπονται για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, κακιςτοφν τθν
αποβολι του νεροφ από μθ πορϊδεισ επιφάνειεσ δφςκολθ, αν όχι αδφνατθ.
Μια ςειρά απαιτιςεων ορίηει ότι όταν μια επιφάνεια καλφπτεται πλιρωσ με νερό , αφινεται
να ςτραγγίςει για 20 λεπτά, και τότε δεν πρζπει να το βάκοσ του υπολειπόμενου νεροφ να
υπερβαίνει το βάκοσ τθσ υφισ τθσ επιφάνειασ. Ρορϊδεισ επιφάνειεσ παρουςοιάηουν ςπάνια
τζτοια προβλιματα.

 Προδιαγραφζσ και εφαρμογι ςυνκετικοφ υλικοφ ταρτάν
1. Επιφάνεια δαπζδου (Αςφάλτου ι
τςιμζντου).
2. Ενδιάμεςθ ςτρϊςθ απο SBR
ελαςτικοφσ κόκκουσ και ςυνδετικό
υλικό PU.
3. Στρϊςθ από κόκκουσ EPDM και
ςυνδετικό υλικό PU.
Επίςτρωςθ επιφανειϊν εξωτερικϊν και εςωτερικϊν γθπζδων ςτίβων με ςυνκετικό τάπθτα
πάχουσ 10-16mm. Το δάπεδο από ταρτάν , αποτελείται από κόκκουσ ανακυκλωμζνου
ελαςτικοφ καουτςοφκ κοκκομετρίασ 0,5-1,5mm. Η πρϊτθ ςτρϊςθ γίνεται με PU
πολυουρεκάνθσ . Η δεφτερθ ςτρϊςθ αποτελείται από μίγμα πολυουρεκάνθσ με ζγχρωμουσ
κόκκουσ EPDM δθμιουργϊντασ δάπεδο υψθλϊν αντοχϊν. Δεν επθρεάηεται από τισ καιρικζσ
ςυνκικεσ και από τθν θλιακι ακτινοβολία , το ςφςτθμα αυτό είναι κατάλλθλο για όλα τα
ακλιματα.
Η τοποκζτθςθ κα πρζπει να γίνει ςε ςτεγνι κακαρι επιφάνεια από αςφαλτοτάπθτα. Αρχικά θ
επιφάνεια του δαπζδου κα γίνει με ψεκαςμό για να γίνει πρόςφυςθ μεταξφ του δαπζδου και
του ταρτάν , το πρϊτο χζρι κα γίνειεντόσ 12 ωρϊν. Μετά κα τοποκετθκεί το πρϊτο χζρι ςε
ρευςτι μορφι με PU κόκκουσ ανακυκλωμζνου καουτςοφκ κοκκομετρίασ 0,5-1,5mm με πάχοσ
11-12mm . Το μίγμα κα παραςκευαςτεί επιτόπου με χριςθ αναδευτιρα χαμθλισ περιςτροφισ
(300-600 ςτροφζσ ανά λεπτό), για 1-2 λεπτά. Θα ακολουκιςει θ εφαρμογι τθσ τελικισ
επικάλυψθσ επιφάνειασ με ψεκαςμό του ςυςτιματοσ ςταυρωτά πλζον, ιτοι κάκετα ςτθν
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πρϊτθ ςτρϊςθ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί καλι κάλυψθ, ζγχρωμθσ πολυουρεκάνθσ, τ
EPDM 0,5-1,5mm ςε πάχοσ 2-4mm ϊςτε θ επιφάνεια να αποκτιςει κοκκϊδθ μορφι.

 Προδιαγραφεσ χλοοτάπθτα (Πίνακασ 2.3.a)

ΣΑΠΘΣΑ

Ιδιότθτα

Ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ

ΑΝΣΟΧΘ ΝΘΜΑΣΟ

17.000 dtex ΚΑΙ ΑΝΩ. Μζγιςτθ αποδεκτι
απόκλιςθ είτε από ονομαςτικι τιμι
καταςκευαςτι είτε από επίςθμεσ μετριςεισ
εργαςτθρίου
(- 5%)
100% ΡΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΤΝΘΕΘ ΙΝΑ
ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΑΧΟ ΙΝΑ

210 micron (μm) ΚΑΙ ΑΝΩ.
Μζγιςτθ αποδεκτι απόκλιςθ είτε από
ονομαςτικι τιμι καταςκευαςτι είτε από
επίςθμεσ μετριςεισ εργαςτθρίου
(- 5%)

ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΛΑΣΟ ΙΝΑ

1,10 mm ΚΑΙ ΑΝΩ. Μζγιςτθ αποδεκτι απόκλιςθ
είτε από ονομαςτικι τιμι καταςκευαςτι είτε
από επίςθμεσ μετριςεισ εργαςτθρίου (- 2%)
Δίχρωμο ανοιχτό και ςκοφρο πράςινο

ΧΡΩΜΑ
ΤΨΟ ΠΕΛΟΤ (προεξζχον τθσ
βάςθσ)

60 mm Μζγιςτθ αποδεκτι απόκλιςθ είτε από
ονομαςτικι τιμι καταςκευαςτι είτε από
επίςθμεσ μετριςεισ εργαςτθρίου (- 2%)

ΑΠΟΣΑΘ ΡΑΦΘ (GAUGE)

3/4'' ι 5/8'

ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότθτα
κόμπων)

7.900/m2 ΚΑΙ ΑΝΩ. Μζγιςτθ αποδεκτι
απόκλιςθ είτε από ονομαςτικι τιμι
καταςκευαςτι είτε από επίςθμεσ μετριςεισ
εργαςτθρίου (- 2%)

ΑΡΙΘΜΟ ΙΝΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ ΣΑΠΘΣΑ

100.000/m2 ΚΑΙ ΑΝΩ. Μζγιςτθ αποδεκτι
απόκλιςθ είτε από ονομαςτικι τιμι
καταςκευαςτι είτε από επίςθμεσ μετριςεισ
εργαςτθρίου (- 2%)
1.300 gr/m2 ΚΑΙ ΑΝΩ. Μζγιςτθ
αποδεκτι απόκλιςθ είτε από
ονομαςτικι τιμι καταςκευαςτι είτε
από επίςθμεσ μετριςεισ εργαςτθρίου
(- 2%)
2.200 gr/m2 ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΔΙΑΠΕΡΑΣΟΣΘΣΑ ΝΕΡΟΤ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ12616>180ΜΜ/Η

ΧΑΛΑΗΙΑΚΘ ΑΜΜΟ

ςτρογγυλι, πλυμζνθ και ςτεγνωμζνθ,
με κοκκομετρικι διαβάκμιςθ από 0,3
ζωσ 1,2mm, ςε κατά βάροσ αναλογία

ΕΛΑΧΙΣΟ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ ΙΝΩΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΛΘΡΩΘ

ΤΛΙΚΑ ΠΛΘΡΩΘ
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ΤΛΙΚΑ ΠΛΘΡΩΘ

ΚΟΚΚΟΙ ΕΛΑΣΙΚΟΤ(SBR)

ΤΛΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΘΘ

ΣΕΧΝΘΣΟ ΧΛΟΟΣΑΠΘΣΑ ΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩ Ο ΑΝΩΣΕΡΩ
Ε ΛΩΡΙΔΕ ΠΛΑΣΟΤ 10CM,
ΧΡΩΜΑΣΟ ΛΕΤΚΟΤ.

ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ του τάπθτα.
κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ από
0,5mm ζωσ 2,5mm, απαλλαγμζνοι από
ξζνα ςτοιχεία και ςκόνθ, κακαρότθτασ
κατά 99.9%, φιλικοί ωσ προσ το περιβάλλον, ςε κατά βάροσ αναλογία
ςφμφωνθ με τισ καταναλϊςεισ που υπάρχουν ςτο πιςτοποιθτικό εργαςτθριακισ εξζταςθσ (Laboratory test
report) του τάπθτα.
Η ζνωςθ των τεμαχίων γραμμογράφθςθσ και
υπόλοιπου χλοοτάπθτα κα γίνει με χριςθ
ειδικϊν ταινιϊν ι και κόλλασ, ανκεκτικϊν ςε
υγραςία, υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και
γιρανςθ, όμοια με τα τεμάχια χλοοτάπθτα.

Ρίνακασ 2.3.a – Ρροδιαγραφζσ χλοοτάπθτα

2.3.1 Αποςτράγγιςθ τθσ επιφάνειασ
Με τθν εξαίρεςθ του νεροφ που χρειάηεται για τθ διατιρθςθ τθσ χλόθσ του χλοοτάπθτα
εςωτερικά του γθπζδου, το νερό είναι αποτρεπτικό για τθ προπόνθςθσ και για τισ
εγκαταςτάςεισ των αγωνιςμάτων. Νερό μζςα ι πάνω ςε ακλθτικζσ επιφάνειεσ μεταβάλλει
ςθμαντικά τισ ιδιότθτεσ απόδοςθσ τθσ επιφάνειασ.
Για παράδειγμα, ςε ςυνκετικζσ επιφάνειεσ εμποδίων μπορεί να ςυμβεί υδρολίςκθςθ. Η
απομάκρυνςθ των επιφανειακϊν υδάτων από χϊρουσ άκλθςθσ με τθ βοικεια ενόσ
αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ.
Το νερό ςτθν επιφάνεια ςυςςωρεφεται κυρίωσ από βροχοπτϊςεισ, όπωσ βροχι, ομίχλθ, και
χιόνι. Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ οφείλονται κυρίωσ ςε λάκοσ ςχεδιαςμό, επιφανειακά
φδατα μποροφν επίςθσ να προζρχονται από εξωγενείσ πθγζσ προερχόμενεσ από επιφανειακά
ι υπόγεια φδατα , και νερά που ςυγκεντρϊνονται ζξω από το χϊρο με κλίςθ προσ τον τομζα
του ακλθτιςμοφ. Η επιφάνεια του νεροφ, το οποίο πρζπει να αφαιρεκεί, ςυςςωρεφεται όχι
μόνο ςτισ ακλθτικζσ επιφάνεια, αλλά και ςτισ περιοχζσ των κεατϊν, παρακείμενεσ περιοχζσ
κυκλοφορίασ και ςε άλλεσ
Γειτονικζσ επιφάνειεσ και βοθκθτικοφσ χϊρουσ.
Το Σχιμα 2.3.1 δείχνει τθν κατεφκυνςθ τθσ ροισ τθσ επιφάνειασ του νεροφ και δείχνει τθν
ςυντελεςτζσ απαλλαγι των αντίςτοιχων επιφανειϊν.
Σε γενικζσ γραμμζσ, γίνεται διάκριςθ μεταξφ των ακόλουκων ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ:
- Εξυγίανςθ των επιφανειακϊν υδάτων, όπωσ υδρορροζσ ι μεμονωμζνα κανάλια ειςόδου, τα
οποία μεταφζρουν το νερό μζςω των ςωλινων αποχζτευςθσ μακριά
- Εξυγίανςθ του νεροφ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ με τθ μορφι διαρροισ νεροφ το οποίο περνά
μζςα ςε ζνα πορϊδεσ υπζδαφοσ ι μεταφζρεται μζςω ενόσ ςυςτιματοσ αποςτράγγιςθσ
μακριά
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Σχιμα 2.3.1 – Κατεφκυνςθ ροισ επιfανειακοφ νεροφ και ςυντελεςτζσ απαλλαγισ

 Τδρορροζσ περιμετρικά του γθπζδου
Οι περιμετρικζσ υδρορροζσ εγκακίςτανται ςε μικθ των 33m ςε 35m και ςυνδζονται με τθ
περίμετρο με 6 ζωσ 8 κουτιά τροφοδοςίασ. Τα κουτιά πρζπει να είναι γεμμιςμζνα με άμμο.
Τα κουτιά τροφοδοςίασ ςυνικωσ ζχουν μικοσ 0,5 m και πρζπει να ζχουν το ίδιο πλάτοσ με τθ
κάλυψθ τθσ υδρορροισ.
Αν το νερό ειςζρχεται ςτισ υδρορροζσ από τθν κορυφι, θ ςχιςμι πρζπει να ζχει πλάτοσ
τουλάχιςτον 10 χιλιοςτά, αλλά όχι περιςςότερο από 15 χιλιοςτά. Αν το νερό ειςζρχεται
πλευρικά, το πλάτοσ τθσ ςχιςμισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 χιλιοςτά, αλλά όχι
περιςςότερο από 25 χιλιοςτά. Οι υδρορροζσ είναι ωσ επί το πλείςτον από πολυεςτζρα. Ζχουν
αφαιροφμενα καλφμματα και ζχουν ςυνικωσ ζνα ςταυρό 125 mm και είναι ςχεδιαςμζνεσ με
αντίκετθ κλίςθ εδάφουσ.
Οι περιμετρικζσ υδρορροζσ ςυνικωσ τοποκετοφνται ςε μια βάςθ από ςκυρόδεμα (αντοχι ςε
κλίψθ 15 N / mm2 ελάχιςτο). Το πάχοσ κάτω από τα λοφκια πρζπει να είναι τουλάχιςτον
200mm και τα απαραίτθτα ςτθρίγματα πλάτθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 80 χιλιοςτά πάχοσ.
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Σχιμα 2.3.1.a – Ραράδειγμα υδρορροισ από τθ μια
μεριά

Σχιμα 2.3.1.b – Ραράδειγμα υδροροισ από πάνω με
τοποκετθμζνο κράςπεδο ςτθν κορυφι

Σχιμα 2.3.1.c – Ραράδειγμα υδρορροισ από τισ δυο
μεριζσ

Σχιμα 2.3.1.d – Ραράδειγμα υδροροισ με ειςροζσ από
πάνω
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Σχιμα 2.3.1.e – Ραράδειγμα κουτιοφ με υδρορροι που δζχεται ειςρολεσ από τισ δυο μεριζσ και είναι
ςυνδεδεμζνα με γραμμι αποςτράγγιςθσ
Τομι διατομισ Α
Τομι εγκάρςια Β
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Σχιμα 2.3.1.f – Κλίςθ και κατεφκυνςθ εξωτερικά προσ
τισ υδρορροζσ αποςτράγγιςθσ

Σχιμα 2.3.1.g – Αποςτράγγιςθ του τομζα

Σχιμα 2.3.1.h. – Απορροι υδάτων ςτα ςθμεία εισ μικοσ και τριπλοφν , άμμοσ και πλζγμα (τομζσ)
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Κεφάλαιο 3 – Μελζτθ γθπζδου ςτίβου ςτο διμο Ν.Φιλαδζλφειασ
3.1. Προχπολογιςμόσ μελζτθσ
Ραρακάτω παρακζτονται κάποιοι πίνακεσ ςτουσ οποίουσ ενςωματϊνεται ζνασ ενδεικτικόσ
προυπολογιςμόσ του ζργου , ζχοντασ προςκζςει επιπλζον κάποια ςτοχεία, τα οποία κα
τοποκετθκοφν ζπειτα από τθν καταςκευι όπωσ ζπιπλα, φωτιςμόσ, κουφϊματα κ.α. Οι
εργαςίεσ είναι χωριςμζνεσ ςε κεφάλαια και κατθγορίεσ και παρακζτονται ςε πίνακεσ οι
εργαςίεσ , μονάδεσ μζτρθςθσ , ποςότθτεσ και ενδεικτικζσ τιμζσ για κάκε ςτοιχείο/εργαςία.
Α/Α

Δίδος Δργαζίας

Μονάδ
α

Ποζό
ηηηα

m3

140

Σιμή
(€)

Γαπάνη
Μερική ( € )

Ολική ( € )

1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

1.1. ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
2,75 *
1

Δθζθαθέο ραιαξώλ εδαθώλ.

385,00
(0,35+2,4)
3,35 *

Πξνκήζεηα δαλείσλ. πλήζε δάλεηα πιηθώλ
Καηεγνξίαο Δ1 έσο Δ4.

m3

3

Καηαζθεπή επηρσκάησλ.

m3

480

0,95

456,00

4

Ηζνπέδσζηο δηά δηακνξθσηήξνο

m2

4060

0,25

1.015,00

5

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε
κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε

m3

2200

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Γεληθέο
εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ.

m3

7

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή
θαηεδαθίζεσλ.

m3

190

4

760,00

8

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε
κεραληθά κέζα.

m3

1950

0,8

1.560,00

9

Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κε
απηνθίλεην δηά κέζνπ νδώλ πεξηνξηζκέλεο
βαηόηεηαο

tkm

1250

0,4

500,00

10

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θαηάιιεια πξντόληα
εθζθαθώλ.

m3

230

4,5

1.035,00

2

6

480

1.608,00
(0,95+2,4)

6,4 *
14.080,00
(4+2,4)

4,9 *
1600

7.840,00
(2,5+2,4)

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

26.144,00
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Α/Α

Δίδος Δργαζίας

Μονάδ
α

Ποζό
ηηηα

Σιμή

Γαπάνη

(€)

Μερική ( € )

Ολική ( € )

1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
1.2. ΟΜΑΓΑ Β:ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
1

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα.

m

670

8,8

5.896,00

2

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Kαηαζθεπέο από
ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20. Καηαζθεπή
ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ
πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε
ζθπξόδεκα C16/20.

m3

16

86

1.376,00

3

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C12/15

m3

132

75

9.900,00

4

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20

m3

170

80

13.600,00

5

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C20/25

m3

180

85

15.300,00

6

Απνκόλσζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο κε
δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ( Φειηδόι) πάρνπο 40
ρηι,ρσξίο ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ

m3

4

30,6

122,40

7

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Κακπύινη μπιόηππνη
απιήο θακππιόηεηαο.

m2

55

20

1.100,00

8

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Ξπιόηππνη ζπλήζσλ
ρπηώλ θαηαζθεπώλ.

m2

790

14

11.060,00

9

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο
B500C (S500s)

Kg

21300

0,95

20.235,00

10

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)

Kg

10150

0,9

9.135,00

11

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Απνζηαηήξεο
ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ.

m2

1450

2

2.900,00

12

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Πξνκήζεηα,
κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C10/12

m3

30

70

2.100,00

13

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Ξπιόηππνη εκθαλώλ
ζθπξνδεκάησλ.

m2

290

18

5.220,00

14

Ηθξηώκαηα - Αληηζηεξίμεηο. Ηθξηώκαηα ζηδεξά
ζσιελσηά.

m2

1900

5

9.500,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

106.205,40
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1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
1.3. ΟΜΑΓΑ Γ: ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ

1

ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Γσληόθξαλα πξνζηαζίαο
θαηαθνξύθσλ αθκώλ επηρξηζκάησλ.

m

155

2,6

403,00

2

Γηακόξθσζε εγθνπώλ θαη εζνρώλ ζε επηθάλεηεο
επηρξηζκάησλ.

κκ

60

2,7

162,00

3

Αξκνινγήκαηα - Δπηρξίζκαηα. Δπηρξίζκαηα
ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα.

m2

320

10

3.200,00

4

Αξκνινγήκαηα - Δπηρξίζκαηα. Πξνζαύμεζε
ηηκήο επηρξηζκάησλ ιόγσ ύςνπο από ην δάπεδν
εξγαζίαο.

m2

240

0,6

144,00

5

Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζθπξνδέκαηνο
θαη νπιηζκνπ

Kg

300

52,91

15.873,00

6

Υξσκαηηζκνί. Αληηδηαβξσηηθέο επηζηξώζεηο
επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο.

m2

1400

12

16.800,00

7

Γηαθνζκήζεηο - Δηδηθέο θαιύςεηο. Γπςνζαλίδεο.
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 18
mm

m2

1000

15

15.000,00

8

Γηαθνζκήζεηο - Δηδηθέο θαιύςεηο. Γπςνζαλίδεο.
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5
mm

m2

1300

13,8

17.940,00

9

ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο
ηνηρνπεηάζκαηνο.

Kg

1800

2,5

4.500,00

10

Οπηνπιηλζνδνκέο. Οπηνπιηλζνδνκέο κε
δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
6x9x19 cm. Πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί
ηνίρνη)

m2

50

30

1.500,00

11

Οπηνπιηλζνδνκέο. Οπηνπιηλζνδνκέο κε
δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο
6x9x19 cm. Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί
ηνίρνη)

m2

50

17,5

875,00

12

Αξκνινγήκαηα - Δπηρξίζκαηα. Δπηρξίζκαηα
ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα.

m2

300

12

3.600,00

13

Μνλώζεηο πγξαζίαο - ήρνπ - ζεξκόηεηαο.
Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από αθξώδε
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm.

m2

1100

10,5

11.550,00

14

Μνλώζεηο πγξαζίαο - ήρνπ - ζεξκόηεηαο. Θεξκνερνκόλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα ησλ 50
mm, ππθλόηεηαο 80 kg.

m2

925

12,5

11.562,50

15

Γσληόθξαλα πξνζηαζίαο αθκώλ
ηνηρνπεηαζκάησλ από γπςνζαλίδεο.

m

700

3,5

2.450,00

Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :

105.559,50
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Δίδος Δργαζίας

Σιμή

Μονά
δα

Ποζό ηηηα

Γαπάνη

(€)

Μερική ( € )

0,9

270,00

Ολική ( € )

1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
1.4. ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ - ΔΠΗΣΡΩΔΗ
1

Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε.

m

300

2

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο. Τπόβαζε νδνζηξσζίαο
κεηαβιεηνύ πάρνπο.

m3

1445

3

Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π.
Ο-155).

m2

5950

4

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε.

m2

10400

5

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο. Αζθαιηηθή
ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο
0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.

m2

2200

6

Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα.
Γαξκπηινδέκαηα. Γηα γαξκπηιόδεκα ησλ 250 kg
ηζηκέληνπ αλά m³

m3

15

70

1.050,00

7

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Δπηζηξώζεηο
δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε
ηξεηο ζηξώζεηο. Δπηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο
πάρνπο 3,0 cm

m2

295

16

4.720,00

8

Καηαζθεπή εγρξώκνπ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ
βαξέσο ηύπνπ, κε θηλίξηζκα ςηινρηεληζηό από
ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C 20/25 θαη ειαρίζηνπ
πάρνπο 13 cm, ειαθξά σπιηζκέλν κε πιέγκα Σ131.

m2

2800

32

89.600,00

9

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο
ζθιεξνύ καξκάξνπ πξνέιεπζεο Μεζνινγγίνπ,
πάρνπο 2cm κε αληηνιηζζεηηθή (ρηππεηή) ηελ
νξαηή ηνπο επηθάλεηα

m2

190

91

17.290,00

10

Δπελδύζεηο επζείσλ βαζκίδσλ κε πιάθεο
ζθιεξνύ καξκάξνπ πξνέιεπζεο Μεζνινγγίνπ, κε
αληηνιηζζεηηθή (ρηππεηή) ηελ νξαηή ηνπο
επηθάλεηα, πάρνπο 3/2cm (βαηήξσλ / κεηώπσλ).
Δθαξκνγή ειαζηνκεξνύο ζηεγαλσηηθνύ ςπρξνύ
πιηθνύ, ρξώκαηνο ιεπθνύ, αθξπιηθήο πδαηηθήο
βάζεσο

κκ

23

43

989,00

11

Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από κάξκαξν ζθιεξό,
πάρνπο 2cm πξνέιεπζεο Μεζνινγγίνπ, κε
αληηνιηζζεξή (ρηππεηή) ηελ νξαηή επηθάλεηα.
Δθαξκνγή ειαζηνκεξνύο ζηεγαλσηηθνύ ςπρξνύ
πιηθνύ, ρξώκαηνο ιεπθνύ, αθξπιηθήο πδαηηθήο
βάζεσο

κκ

75

10,5

787,50

12

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Αληηνιηζζεηηθό
ειαζηηθό παξέκβιεκα καξκάξηλσλ βαζκίδσλ.

κκ

23

5

115,00

13

Λνηπά καξκαξηθά. Δπηζηξώζεηο ζηεζαίσλ
(πεδνπιίσλ) κε κάξκαξν. Δπηζηξώζεηο ζηεζαίσλ
κε καιαθό κάξκαξν d = 2 cm, πιάηνπο έσο 20 cm

m2

8

65

520,00

16,5 *
23.842,50
(10,5+6)
1,7 *
(1,1+0,6
)
1,1

10.115,00

11.440,00

7,77 *
(7,698+
0,072)

17.094,00

110

8,57 *
14

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ.

m2

1220

15

Δπίζηξσζε γεπέδνπ BASKET κε
ειαζηηθνζπλζεηηθό ηάπεηα πάρνπο 1,8-2,0mm,
πάλσ ζε ππάξρνληα αζθαιηνηάπεηα.

m2

1220

24,6

30.012,00

16

Δπηζηεγάζεηο. Αξκνθάιππηξα. Αξκνθάιππηξα
αξκώλ εύξνπο 100 mm

κκ

200

50

10.000,00

17

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Δπηζηξώζεηο κε
ηάπεηα από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην (PVC).

m2

300

17,5

5.250,00

18

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Δπηζηξώζεηο
δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξώζεηο
δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ
20x20 cm

m2

230

28

6.440,00

19

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Δπηζηξώζεηο
δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα. Δπηζηξώζεηο
δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ
30x30 cm

m2

250

30

7.500,00

20

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε
θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1. Δπελδύζεηο ηνίρσλ
κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm

m2

1050

30

31.500,00

21

Λνηπά καξκαξηθά. Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα
(κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν.
Kαηώθιηα από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά
ζθιεξό, πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm

m2

10

75

750,00

22

Δπηζηξώζεηο κε κάξκαξν. Αδξνπνίεζε
επηθαλεηώλ από κάξκαξν.

m2

10

5

50,00

23

Δπηζηξώζεηο - Δπελδύζεηο. Πεξηζώξηα
(ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα.

κκ

340

4

1.360,00

24

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο
(θξεδάξηζκα). Απόμεζε αζθαιηηθνύ
νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα)
ζε βάζνο έσο 4 cm.

m2

2400

1,05

2.520,00

25

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.

m2

8200

0,42

3.444,00

(8,498+
0,072)

10.455,40

6,37 *
26

Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε πάρνπο 0,05 m.

m2

8200

27

Καηαζθεπή αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ πάρνπο 3,5
εθ.

m2

8200

28

Δπίζηξσζε επηθαλεηώλ ζηίβνπ κε ζπλζεηηθό
ηάπεηα πάρνπο 13 έσο 15 ρηι.

m2

6840

50

342.000,00

29

Δπίζηξσζε επηθαλεηώλ ζηίβνπ κε ζπλζεηηθό
ηάπεηα ειαρίζηνπ πάρνπο 20ρηι.

m2

1360

51

69.360,00

30

Γηαρσξηζηηθά θξάζπεδα ζηίβνπ από P.V.C.

m

500

30

15.000,00

31

Αλαθαηζθεπή (retopping) επηθάλεηαο ρξήζεο
πθηζηάκελνπ ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ.

m2

900

18

16.200,00

Άζξνηζκα
εξγαζηώλ

(6,298+
0,072)
5,07 *
(4,998+
0,072)

52.234,00

41.574,00

722.921,50
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1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
1.5. ΟΜΑΓΑ Δ: ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΔ
1

Καηαζθεπή δίξξηρηεο κεηαιιηθήο πέξγθνιαο,
δηαζηάζεσλ 6,0m x 8,0m απo θνηινδνθνύο

Σεκ.

1

5600

5.600,00

2

Πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα εμόδσλ απιείνπ ρώξνπ
από ζηδεξνζσιήλεο καύξνπο Φ 2 ½ ’’ κήθνπο
2,30m.

Σεκ.

3

180

540,00

3

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαί ηνπνζέηεζε μύιηλνπ
θαζηζηηθνύ κέ πιαηλά πόδηα, άπό έληζρπκέλν
ηζηκέλην., κήθνπο 2,20 κ.

Σεκ.

5

1000

5.000,00

4

Σερληθά Έξγα. Κάδνη Απνξξηκκάησλ. Κάδνο από
κεηαιιηθά ειάζκαηα

Σεκ.

17

390

6.630,00

5

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο
ζηδεξέληνπ εκπνδίνπ ζηάζκεπζεο, ζε ζρήκα
"ζθαίξαο" δηακέηξνπ Φ 30 cm.

Σεκ.

44

155

6.820,00

6

Μεηαιιηθό ηέγαζηξν

Kg

60000

2,2

132.000,00

7

Δπηζηέγαζε Μεηαιιηθνύ ηεγάζηξνπ κε
πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα κε πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο

m2

600

55

33.000,00

8

ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Φέξνληα ζηνηρεία από
ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο
έσο 160 mm.

Kg

1100

2,4

2.640,00

9

ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο
ςεπδνξνθήο.

Kg

2600

2,8

7.280,00

10

ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο.
Μεηαιιηθέο ζύξεο, ηππνπνηεκέλεο, βηνκεραληθήο
πξνέιεπζεο.

m2

65

180

11.700,00

11

Πόξηεο - Παξάζπξα - Ταινζηάζηα από μπιεία.
Θπξόθπιια κνλόθπιια ή δίθπιια, πξεζζαξηζηά.

m2

85

100

8.500,00

12

ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο.
Κάζζεο αλάξηεζεο ζπξνθύιισλ από
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα.

Kg

1100

5,5

6.050,00

13

Δξκάξηα - Πάγθνη, θηι. Δπέλδπζε μύιηλσλ
επηθαλεηώλ κε θαηλνπιαζηηθά θύιια (formica).

m2

151

15

2.265,00

14

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο
(ηύπνπ Π1 & Π2) κε ζεξκνδηαθνπή.

m2

240

180

43.200,00

15

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο
(ηύπνπ Π3) κε ζεξκνδηαθνπή.

m2

43

175

7.525,00

16

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο
(ηύπνπ Π4) κε ζεξκνδηαθνπή.

m2

22

170

3.740,00

17

Ταινπξγηθά. Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο. Γηπινί
παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm,
(θξύζηαιιν 5 mm, θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm)

m2

275

45

12.375,00

112

18

Δπηζηεγάζεηο. Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ
sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε
πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο.

m2

1435

40

57.400,00

19

Κπγθιηδώκαξαηα ζηδεξά - Πεξηθξάγκαηα.
Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο
γαιβαληζκέλνπο. Από ζηδεξνζσιήλεο
γαιβαληζκέλνπο Φ 2''

m

80

15,5

1.240,00

20

Πεξίθξαμε εμσηεξηθή γεπέδνπ κε θεθιηκέλν ηκήκα

m

492

300,34

147.767,28

21

ηδεξηέο αζθαιείαο παξαζύξσλ από
γαιβαληζκέλν πιέγκα.

m2

280

10

2.800,00

22

Πιαζηηθά θαζίζκαηα θεξθίδσλ πιήξσο
ηνπνζεηεκέλα

Σεκ.

4689

15

70.335,00

23

Καηαζθεπή ζθειεηνύ μύιηλνπ δαπέδνπ (παξθέ).

m2

739

30

22.170,00

24

Καηαζθεπή θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε παξθέησλ.

m2

739

45

33.255,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

Μονά
δα

Ποζό
ηηηα

1

Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο. Γηαγξάκκηζε
νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή.

m2

2

Υξσκαηηζκνί. Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ
επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο
βάζεσο. Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο
βάζεσο.

3

Α/Α

Δίδος Δργαζίας

501.272,28

Γαπάνη

Σιμή
(€)

Μερική ( € )

110

3,45

379,50

m2

6400

9

57.600,00

Υξσκαηηζκνί. Πξνζαύμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκώλ
πάζεο θύζεσο ιόγσ πξνζζέηνπ ύςνπο.

m2

820

0,3

246,00

4

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλκε
ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ,
βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ.

m2

970

6

5.820,00

5

Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο επηθίλδπλσλ
ζέζεσλ.

m2

21

49

1.029,00

8

ηύινη πηλαθίδσλ. ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαλ.
ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’).

Σεκ.

22

28,4

624,80

9

πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ δεκνζηνγξαθηθνύ
ζεσξείνπ

Σεκ.

3

25000

75.000,00

10

Γηαθνζκήζεηο - Δηδηθέο θαιύςεηο. Φεπδνξνθή
δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή. Φεπδνξνθή
από πιάθεο νξπθηώλ ηλώλ πάρνπο 15 έσο 20 mm,
δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 625x625 mm

m2

500

23

11.500,00

11

Γηαθνζκήζεηο - Δηδηθέο θαιύςεηο. Φεπδνξνθή
επίπεδε δηαθνζκεηηθή, από ισξίδεο αινπκηλίνπ.

m2

730

45

32.850,00

Ολική ( € )

1. Κεθάλαιο 1ο: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
1.6. ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΟΗΠΑ -ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ

113

12

Υξσκαηηζκνί. Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ
γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο δηαζπνξάο
αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο
βάζεσο λεξνύ. Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο
γπςνζαλίδαο

m2

1100

11

12.100,00

13

Υξσκαηηζκνί. Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ
επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο,
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο
βάζεσο. Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήοαθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

m2

1050

8

8.400,00

14

θάκκα αικάησλ κήθνπο

Σεκ.

2

1300 *
2.600,00
(1300+0)
16

Βαηήξαο αικάησλ κήθνπο αλαζηξεθόκελνο από
μπιεία δξπόο ή νμηάο, κήθνπο 1,22 κ.

Σεκ.

12

750

9.000,00

21

ηεγάλσζε θεξθίδσλ κε ρπηή πνιπνπξεζαληθή
κεκβξάλε.

m2

3500

23

80.500,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

Α/Α

Δίδος Δργαζίας

Μονά
δα

Ποζό
ηηηα

287.648,80

Σιμή

Γαπάνη

(€)

Μερική ( € )

Ολική ( € )

2. Κεθάλαιο 2ο: ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ
2.1. ΟΜΑΓΑ Α: ΦΤΣΔΤΖ

1

Γηάθνξεο εξγαζίεο. Κόςηκν - εθξίδσζε δέλδξσλ.
Δθξίδσζε κεγάισλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ θνξκνύ
από 0,91 κέρξη 1,20 m

Σεκ.

30

100

3.000,00

2

Γηάθνξεο εξγαζίεο. Κόςηκν θαη εθξίδσζε ζάκλσλ.
Κόςηκν - εθξίδσζε κεκνλσκέλνπ ζάκλνπ κε ύςνο
>1,50 m

Σεκ.

50

4

200,00

4

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. Άλνηγκα ιάθθσλ κε
ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο. Άλνηγκα
ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 1,20 x 1,20 x 1,20 m

Σεκ.

1

5

5,00

5

Γηάθνξεο εξγαζίεο. Κόςηκν - εθξίδσζε δέλδξσλ.
Δθξίδσζε κεγάισλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ θνξκνύ >
1,51 m

Σεκ.

1

180

180,00

6

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. Δθζθαθή ζε έδαθνο
γαηώδεο - εκηβξαρώδεο.

m3

1528

7

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. Πιήξσζε λεζίδσλ κε
θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο , ρσξίο ηελ
πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ.

m3

1741

2,6

4.526,60

12

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. Άλνηγκα ιάθθσλ ζε
ραιαξά εδάθε κε εξγαιεία ρεηξόο. Άλνηγκα
ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 x 0,50 m

Σεκ.

99

1,5

148,50

15

Δγθαηάζηαζε πξαζίλνπ. Φύηεπζε θπηώλ.
Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 4,00 lt.

Σεκ.

1130

1,1

1.243,00

16

Φπηηθό πιηθό. Γέλδξα. Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ3

Σεκ.

3

12,5

37,50

17

Φπηηθό πιηθό. Γέλδξα. Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5

Σεκ.

14

45

630,00

18

Φπηηθό πιηθό. Γέλδξα. Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4

Σεκ.

60

25

1.500,00

20

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. Φνξηνεθθόξησζε
πξντόλησλ εθζθαθώλ ή θιαδεκάησλ κε κεραληθά
κέζα.

m3

1338

1

1.338,00

0,94 *
1.436,32
(0,7+0,24)

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

14.244,60

114

2.2. ΟΜΑΓΑ Β: ΑΡΓΔΤΖ - ΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

Α/Α

Δίδος Δργαζίας

Μονάδ
α

Ποζό
ηηηα

124.33,00

Σιμή

Γαπάνη

(€)

Μερική ( € )

Ολική ( € )

3. Κεθάλαιο 3ο: ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ
ΔΡΓΑ
3.1. ΟΜΑΓΑ Α: ΤΓΡΔΤΖ
1

Πιαζηηθόο ζσιήλαο εκπινπηηζκέλνπ
πνιππξνππιαηλίνπ (PP-R) 3εο γεληάο, πηέζεσο
PN 20atm, δηακέηξνπ Φ 20mm

m

176,5

11,5

2.029,75

2

Πιαζηηθόο ζσιήλαο εκπινπηηζκέλνπ
πνιππξνππιαηλίνπ (PP-R) 3εο γεληάο, πηέζεσο
PN 20atm, δηακέηξνπ Φ 25mm

m

167,5

13,5

2.261,25

3

Πιαζηηθόο ζσιήλαο εκπινπηηζκέλνπ
πνιππξνππιαηλίνπ (PP-R) 3εο γεληάο, πηέζεσο
PN 20atm, δηακέηξνπ Φ 32 mm

m

47,5

16,5

783,75

m

75

21,5

1.612,50

m

1046,5

5,5

5.755,75

4

5

Πιαζηηθόο ζσιήλαο εκπινπηηζκέλνπ
πνιππξνππιαηλίνπ (PP-R) 3εο γεληάο, πηέζεσο
PN 20atm, δηακέηξνπ Φ 40 mm
Πιαζηηθόο ζσιήλαο δηθηπσκέλνπ
πνιπαηζπιέληνπ (PE) 3εο γεληάο, πηέζεσο PN
16atm, δηακέηξνπ Φ 16ρ2mm

6

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ Γηακέηξνπ ζσιήλσλ
κέρξη 1 ins

m

210

4,9

1.029,00

7

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ Γηακέηξνπ ζσιήλσλ
άλσ ηεο 1 ins θαη κέρξη 2 ins

m

20

5,47

109,40

8

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή
Γηακέηξνπ 1/2 ins Πάρνπο 2,65 mm

m

30

14,9

447,00

9

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή
Γηακέηξνπ 3/4 ins Πάρνπο 2,65 mm

m

10

17,89

178,90

10

πιιεθηνδηαλνκέαο ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ
ρξήζεσο νξεηράιθηλνπ, εηζόδνπ ¾’, πέληε
εμόδσλ ½’ πιήξεο

Σεκ.

1

110

110,00

11

πιιεθηνδηαλνκέαο ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ
ρξήζεσο νξεηράιθηλνπ, εηζόδνπ ¾’, νθηώ
εμόδσλ ½’ πιήξεο

Σεκ.

4

130

520,00

12

πιιεθηνδηαλνκέαο ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ
ρξήζεσο νξεηράιθηλνπ, εηζόδνπ ¾’, δέθα
εμόδσλ ½’ πιήξεο

Σεκ.

4

150

600,00

13

πιιεθηνδηαλνκέαο ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ
ρξήζεσο νξεηράιθηλνπ, εηζόδνπ ¾’, δώδεθα
εμόδσλ ½’ πιήξεο

Σεκ.

7

170

1.190,00

14

πιιεθηνδηαλνκέαο ζεξκνύ ή ςπρξνύ λεξνύ
ρξήζεσο νξεηράιθηλνπ, εηζόδνπ 1 1/4’ δέθα
ηεζζάξσλ εμόδσλ ½’ πιήξεο

Σεκ.

1

185

185,00

115

15

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο) νξεηράιθηλε
Γηακέηξνπ 1/2 ins

Σεκ.

179

13,16

2.355,64

16

Βάλλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ (BALL VALVE),
δηακέηξνπ 3/4'', πηέζεσο ιεηηνπξγίαο PN 16

Σεκ.

17

25

425,00

17

Βάλλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ (BALL VALVE),
δηακέηξνπ 1'', πηέζεσο ιεηηνπξγίαο PN 16

Σεκ.

8

36

288,00

18

Βάλλα ζθαηξηθνύ ηύπνπ (BALL VALVE),
δηακέηξνπ 1 1/2'', πηέζεσο ιεηηνπξγίαο PN 16

Σεκ.

9

45

405,00

19

Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνοθνηλόο
νξεηράιθηλνο θνηλόο νξεηράιθηλνο Γηακέηξνπ 1/2
ins

Σεκ.

2

8,86

17,72

20

ύζηεκα βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο

Σεκ.

1

8600

8.600,00

21

Υαιθνζσιήλαο επζύγακκνο CuΦ28x1.5

κκ

109

9

981,00

22

Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ θαη βαιβίδσλ κε
κνλσηηθό πιηθό κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο
αγσγηκόηεηαο ι<0.04W/Mk.

κκ

109

6,8

741,20

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

15.338,30

3.2. ΟΜΑΓΑ Β: ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ-ΟΜΒΡΗΑ

39

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε
ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξύγκαηνο
έσο 4,00 m

m3

220

6,5

1.430,00

40

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ
ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά
κήθνο δίθηπα ΟΚΧ.

m

70

15

1.050,00

41

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ
ή θαηεδαθίζεσλ.

m3

70

4

280,00

42

Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ.
Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε
κεραληθά κέζα.

m3

150

0,8

120,00

43

Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ

m2

225

8

1.800,00

44

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαί δηάζηξσζε έλόο Μ3
άκκνπ ζαιάζζεο

m3

60

42

2.520,00

45

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε
θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο
από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15

m3

60

75

4.500,00

46

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο. Τπόβαζε νδνζηξσζίαο
κεηαβιεηνύ πάρνπο.

m3

40

48

Φξεάηην άπνξνήο όκβξίσλ από ηίο ύπάξρνπζεο
ύδξνξνέο ηώλ θαηνηθηώλ , κέ ρπηνζηδεξό θάιπκα
δηαζηάζεσλ 20Υ20Υ20 έθαη.

Σεκ.

20

40

800,00

49

Τπεξύςσζε - ηαπείλσζε θξεαηίσλ

Σεκ.

30

55

1.650,00

50

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο
από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

m

70

4,1

287,00

51

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο
από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 160 mm

m

50

6,8

340,00

16,5 *
660,00
(10,5+6)

116

52

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο
από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 250 mm

m

60

14,3

858,00

53

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο. Αγσγνί απνρέηεπζεο
από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

m

63

22,1

1.392,30

54

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο,
θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο
αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ D600 mm

m

65

70

4.550,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

16.295,00

3.3. ΟΜΑΓΑ Γ: ΗΥΤΡΑ ΡΔΤΜΑΣΑ
1

Δθζθαθή ράλδαθα γηά ηελ ηνπνζέηεζε
θαισδίσλ Δθζθαθή ράλδαθα ζε έδαθνο γαηώδεο

m3

50

18,89

944,50

4

Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10
cm κε δηπιό ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ
50Υ50 cm βάζνπο 70 cm

Σεκ.

48

50

2.400,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :
3.4. ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΘΔΝΖ ΡΔΤΜΑΣΑ
1

Δθζθαθή ράλδαθα γηά ηελ ηνπνζέηεζε
θαισδίσλ Δθζθαθή ράλδαθα ζε έδαθνο γαηώδεο

m3

213

18,89

4.023,57

2

Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10
cm κε δηπιό ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ
30Υ30 cm βάζνπο 70 cm

Σεκ.

15

35

525,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

4548,57

3.5. ΟΜΑΓΑ Δ: ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ
1

Φσηηζηηθό αζθαιείαοΔΥΗΣ

Σεκ.

42

30

1.260,00

2

Φσηηζηηθό αζθαιείαο κε πξνβνιείο, ηζρύνο
2ρ21watt, απηνλνκίαο 90 ιεπηώλ

Σεκ.

12

105

1.260,00

3

Ππξνζβεζηηθή θσιηά επίηνηρε ή ρσλεπηή κε έλα
ππξνζβεζηηθό θξνπλό

Σεκ.

12

80

960,00

4

Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο
Γνκώζεσο 6 kg

Σεκ.

40

38,19

1.527,60

5

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο
Γνκώζεσο 6 kg

Σεκ.

2

70,09

140,18

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

5147,78

3.6. ΌΜΑΓΑ Σ: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ
1

Υαιθνζσιήλα 1 3/8''

m

11

42

462,00

2

Υαιθνζσιήλα 1 1/8''

m

13,1

37

484,70

3

Υαιθνζσιήλα 7/8''

m

36,3

15

544,50

4

Υαιθνζσιήλα 5/8''

m

59,1

14

827,40

5

Υαιθνζσιήλα 1/2''

m

50,1

13

651,30

6

Υαιθνζσιήλα 3/8''

m

37,3

11

410,30

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

3.380,2

3.7. ΟΜΑΓΑ Ε: ΦΩΣΗΜΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ
ΥΩΡΟΤ
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8

Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10
cm κε δηπιό ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ
30Υ30 cm βάζνπο 70 cm

Σεκ.

20

35

700,00

9

Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10
cm κε δηπιό ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ
50Υ50 cm βάζνπο 70 cm

Σεκ.

5

50

250,00

10

Φξεάηην επηζθέςεσο από ζθπξόδεκα πάρνπο 10
cm κε δηπιό ρπηνζηδεξνύλ θάιπκκα δηαζηάζεσλ
1,00Υ1,00 cm βάζνπο 70 cm

Σεκ.

1

80

80,00

19

Δθζθαθή ράλδαθα 0,17X0,50 εθαηνζηά γηά ηελ
ηνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ ειεθηξνθσηηζκνύ.
Δθζθαθή ράλδαθα ζε έδαθνο γαηώδεο Δθζθαθή
ράλδαθα ζε έδαθνο γαηώδεο

m3

107

15

1.605,00

20

Δθζθαθή γηά ηελ θαηαζθεπή ιάθθνπ βάζεσο
ζεκειηώζεσο ηζηκεληντζηνύ ήζηδεξντζηνύ
Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο

m3

17,5

39,35

688,63

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

Α/Α

Δίδος Δργαζίας

Μονάδ
α

Ποζό
ηηηα

3.323,63

Σιμή

Γαπάνη

(€)

Μερική ( € )

Ολική ( € )

4. Κεθάλαιο 4ο: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΡΓΑΝΩΝ
26

Αιηήξεο ειαζηηθνί

Σεκ.

10

8

80,00

27

Δκπόδην δξόκσλ ηαρύηεηαο αινπκηλίνπ

Σεκ.

40

238

9.520,00

28

θπηάιε αινπκηλίνπ

Σεκ.

8

8

64,00

29

Πήρεο άικαηνο επί θνληώ

Σεκ.

5

250

1.250,00

30

Πήρεο άικαηνο ύςνπο

Σεκ.

5

240

1.200,00

31

ηπινβάηεο άικαηνο εηο ύςνο

Εεπγ.

1

800

800,00

32

θαίξεο αγώλσλ 4 kg

Σεκ.

4

145

580,00

33

θαίξεο αγώλσλ 7,260 kg

Σεκ.

4

180

720,00

34

Αθόληηα αγώλσλ (800gr Αλδξώλ) 80m

Σεκ.

1

500

500,00

35

Αθόληηα αγώλσλ (800gr Αλδξώλ) 90m

Σεκ.

1

650

650,00

36

Αθόληηα αγώλσλ (800gr Αλδξώλ) 100m

Σεκ.

1

800

800,00

37

Αθόληηα αγώλσλ (600gr Γπλαηθώλ) 60m

Σεκ.

1

500

500,00

38

Αθόληηα αγώλσλ (600gr Γπλαηθώλ) 70m

Σεκ.

1

650

650,00

39

Αθόληηα αγώλσλ (600gr Γπλαηθώλ) 80m

Σεκ.

1

800

800,00

40

Γθνιπόζη πνδνζθαίξνπ αινπκηλίνπ

Εεπγ.

1

2900

2.900,00

41

WIND SPEED (Ζρεηηθό Αλεκόκεηξν)

Σεκ.

1

4900

4.900,00

42

Υεηξνθίλεηνη πίλαθεο απνηειεζκάησλ

Σεκ.

3

90

270,00

43

Πηζηόιη εθθίλεζεο

Σεκ.

1

135

135,00

44

Βαηήξεο εθθίλεζεο

Σεκ.

8

220

1.760,00

118

45

ηξώκα άικαηνο εηο ύςνο

Σεκ.

1

13000

13.000,00

46

Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ζηήξημεο ζηξώκαηνο
άικαηνο εηο ύςνο

Σεκ.

1

1000

1.000,00

47

Μπάξα άξζεο βαξώλ νιπκπηαθνύ ηύπνπ

Σεκ.

3

290

870,00

48

Γίζθνο νιπκπηαθνύ ηύπνπ κε ιάζηηρν 2,50 kgr

Σεκ.

12

8

96,00

49

Γίζθνο νιπκπηαθνύ ηύπνπ κε ιάζηηρν 5,00 kgr

Σεκ.

12

15

180,00

50

Πξνκήζεηα θιείζξσλ άζθαιείαο , πόκνισλ θαη
κεραληζκώλ ιεηηνπξγείαο ζε ζύξεο θαη
παινζηάζηα ( μύιηλα - αινπκηλίνπ - ζηδεξά ).

θ.α.

1

5000

5.000,00

Αζξνηζκα
Δξγαζηώλ :

3.2.

48255,00

Δίκτυο εργαςιϊν ςταδίου ςτίβου ςτο διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ

Σε αυτι τθν ενότθτα κα γίνει ανάλυςθ και παρουςίαςθ χρονικοφ προςδιοριςμοφ των
εργαςιϊν δθμιουργίασ ενόσ ςταδίου ςτίβου από τθν αρχι , ςτθν περιοχι τθσ Ν.Φιλαδζλφειασ.
Στο χϊρο επίςθσ προβλζπεται να υπάρχει χϊροσ πάρκινγκ και ανζγερςθ των κερκίδων, από
τθν χάραξθ τθσ εκςκαφισ ζωσ και τθν ςκυροδζτθςθ των κερκίδων , εντοσ των οποίων
προβλζπεται να γίνουν βοθκθτικοί χϊροι όπωσ χϊροσ φφλαξθσ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ,
αποδθτιρια , τουαλζτεσ και γραφεία. Στο δίκτυο που ακολουκεί, είναι αποτυπωμζνεσ οι
εργαςίεσ-δραςτθριότθτεσ, ςφμφωνα με το χρόνο διεκπεραίωςισ τουσ.
Κάκε εργαςία λόγω αςτάκμθτων παραγόντων, ζχει Νωρίτερο Χρόνο Αρχισ, Βραδφτερο
Χρόνο Αρχισ, Νωρίτερο Χρόνο Τζλουσ και Βραδφτερο Χρόνο Τζλουσ. Σκοπόσ του διαγράμματοσ
είναι να ζχουμε ςαφι χρονικό προςδιοριςμό των εργαςιϊν καταλιγοντασ με αυτό τον τρόπο
ςτθν τελικι διάρκεια του ζργου.
Ραίρνοντασ ωσ διάρκειεσ δραςτθριοτιτων τουσ αναμενόμενουσ χρόνουσ που υπολογίςαμε
για τθν κάκε εργαςία, επιλφουμε το δίκτυο και βρίςκουμε τισ κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ. Οι
χρόνοι που διαρκοφν οι δραςτθριότθτζσ μασ ζχουν υπολογιςτεί με αβεβαιότθτα.
Ρλαςματικι δραςτθριότθτα ειναι εκείνθ που δεν αντιπροςωπεφει κάποια εργαςία ςτθν
καταςκευι, δθλαδι δεν χρειάηεται χρόνο , προςωπικό, υλικά και εξοπλιςμό. Συμβολίηεται με
διακεκομμζνθ γραμμι. Ενϊ με διπλι γραμμι ςυμβολίηουμε τισ κρίςιμεσδραςτθριότθτεσ.

Διάρκεια
δραςτθριότθτασ
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3.2.1. Πίνακασ Χρόνων Δραςτθριοτιτων
ΝΩΙΤΕΟΣ
ΧΟΝΟΣ
Α/Α
0-1
0-2

2-3
2-4
2-5
4-7
5-6

7-8
7-9

9-10

9-11

9-16

11-12

12-13

Κφριεσ
Δραςτθριότθτεσ
Χωματουργικζσ
εργαςίεσ
Σκυρόδεμα
κακαριότθτασ
Ρρομικεια&Το
ποκζτθςθ
ςιδ.οπλις.κεμελ
ίωςθσ
Ξυλότυποσ
κεμελίωςθσ
Δθμιουργία
ρείκρων
Σκυροδζτθςθ
κεμελίων
Τοποκζτθςθ
ςωλθνων
Ρρομικεια&Το
ποκζτθςθ
ςιδ.οπλις.εδαφ
όπλακασ
Σκυροδζτθςθ
εδαφόπλακασ
Ρρομικεια&Το
ποκζτθςθ
ςιδ.οπλις.Υποςτ
θλωμάτων
Ξυλότυποσ
Υποςτθλωμάτω
ν
Διαμόρφωςθ
εδαφουσ/ςκάφ
θσ για υπόβαςθ
γκαηόν
Σκυροδζτθςθ
Υποςτθλωμάτω
ν
Ρρομικεια&Το
ποκζτθςθ
ςιδ.οπλις.κερκί
δων

ΒΑΔΥΤΕΟΣ
ΧΟΝΟΣ

Διάρκεια

Αρχι

Τζλοσ

Αρχι

Τζλοσ

Σ.Χ.Ρ

Ε.Χ.Ρ

Κ.Δ.

35

0

35

0

35

0

0

*

1

0

1

34

35

34

34

7

35

42

37

44

2

0

9

35

44

35

44

0

0

7

35

42

46

53

11

0

3

44

47

44

47

0

0

2

42

44

53

55

11

0

8

47

55

47

55

0

0

2

47

49

53

55

6

6

13

55

68

65

78

10

0

18

55

73

55

73

0

0

3

55

58

187

190

132

0

5

73

78

73

78

0

0

*

35

78

113

78

113

0

0

*

*

*

*

*
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12-14
14-15

15-23
16-17

17-18
18-19

19-20

20-21

20-22
21-τελοσ
22-τελοσ

23-Τελοσ

Ξυλότυποσ
κερκίδων
Σκυροδζτθςθ
κερκίδων
ΗλεκτροΜθχαν
ολογικζσ
εργαςίεσ
Τοποκζτθςθ
Γεωυφάςματοσ
Τοποκζτθςθ
βάςθσ
γκαηόν/χαλίκι
Τοποκετθςθ
τεχνθτοφ γκαηόν
Τοποκζτθςθ
άμμου πάνω
από το γκαηόν
Αςφαλτικζσ
εργαςίεσ/Ταρτά
ν
Διαμόρφωςθ
περιβάλλοντοσ
χϊρου
Διαγραμμίςεισ
Σιμανςθ
Ρρομικεια&Το
ποκζτθςθ
ακλθτικοφ
εξοπλιςμου

25

78

103

88

113

10

10

5

113

118

113

118

0

0

*

100

118

218

118

218

0

0

*

2

58

60

191

192

132

0

5

60

65

192

197

132

0

5

65

70

197

202

132

0

1

70

71

202

203

132

0

12

71

83

210

222

139

0

15

71

86

203

218

132

0

3

71

74

222

225

139

139

7

86

93

218

225

132

132

7

218

225

218

225

0

0

*
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3.3.

Διάγραμμα GANTT

Στα αριςτερά του γραφιματοσ αναγράφεται μια λίςτα των δραςτθριοτιτων και κατά μικοσ
τθσ κορυφισ είναι ζνα κατάλλθλο χρονικό διάςτθμα. Κάκε δραςτθριότθτα αντιπροςωπεφεται
από μια μπάρα, τθσ οποίασ θ κζςθ και το μικοσ τθσ αντικατοπτρίηει τθν θμζρα/θμερομθνία
ζναρξθσ, τθ διάρκεια και το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ. Τισ κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ τισ
ειςάγουμε πρϊτα. Για ευκολία , εδϊ είναι μαρκαριςμζνεσ με διαφορερικό χρϊμα.
Το διάγραμμα GANTT μασ επιτρζπει να δοφμε με μια ματιά:






Ροιζσ είναι οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ.
Ρότε κάκε δραςτθριότθτα αρχίηει και τελειϊνει
Τθ διάρκεια κάκε δραςτθριότθτασ που ζχει προγραμματιςτεί.
Τα ςθμεία που οι δραςτθριότθτεσ αλλθλεπικαλφπτονται με άλλεσ δραςτθριότθτεσ, και
κατά πόςο.
Η θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ του ςυνόλικοφ ζργου

Για να ςυνοψίςουμε, το διάγραμμα Gantt μασ δείχνει τι πρζπει να γίνει (οι δραςτθριότθτεσ)
και πότε (το πρόγραμμα).
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16/1/2017 5/2/2017 25/2/2017 17/3/2017 6/4/2017 26/4/2017 16/5/2017 5/6/2017 25/6/2017 15/7/2017 4/8/2017

0-1
2-4
4-7
7-8
9 - 11
11 - 12
12 - 13
14 - 15
15 - 23
23 - Tελοσ
0-2
2-3
2-5
5-6
7-9
9 - 10
9 - 16
2 - 14
16 - 17
17 - 18
18 -19
19 - 20
20 - 21
20 - 22
21 - Τζλοσ
22 - Τζλοσ
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