
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

« Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ» 

 

 

Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή 

Διαμάντη Βασίλειου 

 

 

Επιβλέπων 

ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

Αθήνα, Ιούνιος 2020 

 

 

 



Διοίκηση Έργων σε Οδοποιία και Λήψη Απόφασης 

July 10, 2020 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

2 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

     Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου από καρδιάς στα άτομα που με 

βοήθησαν να ολοκληρώσω αυτή τη  διπλωματική εργασία. 

   Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Δημάκο Κωνσταντίνο ο 

οποίος μου εμπιστεύθηκε τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία και ο οποίος μου 

παρείχε στήριξη σε ό,τι χρειάστηκα βοηθώντας με να κατανοήσω πλήρως το 

αντικείμενο και να λάβω καινούριες γνώσεις πάνω στο θέμα της οδοποιίας και της 

διαχείρισης έργων. 

   Επιπλέον ευχαριστώ την φίλη και συνάδελφο πολιτικό μηχανικό Κυράννη 

Πρωτοψάλτη η οποία μου έδωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάστηκα για τη μελέτη 

του έργου οδοποιίας πάνω στην οποία στηρίχτηκε η εργασία μου. Η βοήθειά της ήταν 

πολύτιμη. 

  



Διοίκηση Έργων σε Οδοποιία και Λήψη Απόφασης 

July 10, 2020 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

3 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών : Αντισεισμική και Ενεργειακή 

αναβαθμιση κατασκευών και Αειφόρος ανάπτυξη 

 

 

Περίληψη 

 Θέμα της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η διοίκηση έργων και 

συγκεκριμένα στον τομέα της οδοποιίας. Αρχικά γίνεται αναφορά και ανάλυση στις 

βασικές έννοιες  του έργου και της διαχείρισης έργων καθώς και των καθηκόντων και 

της έννοιας του Project manager. Στη συνέχεια της εργασίας ακολουθεί αναφορά στη 

Δικτυακή ανάλυση και μελετάμε το διάγραμμα Gantt καθώς και τις τεχνικές PERT 

και CPM οι οποίες μας βοηθουν στον προγραμματισμό ενός έργου είτε σε γνωστό 

χρονικό διάστημα είτε στην περίπτωση αβέβαιων χρόνων δραστηριοτήτων. Το 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ακολουθεί η μελέτη έργου οδοποιίας στην περιοχή 

των Κυθήρων οπού γίνεται ανάλυση των εργασιών και του κόστους ενω η διαχείρηση 

των εργασιών πραγματοποιείται με το προγραμμα Project Libre τα αποτελεσματα του 

οποίου χρησιμοποιούμε ώστε να λαβουμε μια αποφαση για την κρισιμοτητα των 

εργασιών και για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το έργο.Η εργασία 

ολοκληρώνεται με συμπεράσματα για τη μελέτη και για τη διαχείρηση έργων 

γενικότερα.  
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Abstract 

 

   The subject of this thesis is about project management in general and specifically 

project management in road construction. In this study the basic concepts of the 

construction projects are analyzed such as the topic of project management in 

constructions and the tasks that a project manager has to do . Subsequently the two 

existing types of network analysis and the Gantt chart are being analyzed. The next 

object of study is PERT and CPM techniques which help us to make a plan for a 

project either in a known time or in uncertain time. The theoretical part of the thesis is 

followed by a road construction project in Kythira. The project includes cost and task 

analysis of the construction. The program that was used for this study is Project Libre 

the results of which will be used to make a decision about how critical the tasks are 

and about the duration of the tasks. The thesis ends with conclusions about this study 

and in project management generally.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η παρουσα διπλωματική εργασία αφορά το πεδίο της διαχείρησης έργων. 

Περιλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι και το πρακτικό στο οποίο γίνεται μελέτη για 

αποκατάσταση οδοποιίας απο πλημμύρες στην περιοχή των Κυθήρων. 

Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας το οποίο περιλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι γίνεται 

αναφορά στην έννοια του έργου , στην διαχείρηση του έργου και στην έννοια της 

οδού σαν έργο. Επίσης αναφέρεται ο ρόλος του Project manager και γίνεται ανάλυση 

για τους κινδύνους στα τεχνικά έργα. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο μελετούνται οι 

οργανωτικές δομές που μπορουν να υπάρξουν σε ένα έργο  και δίνεται βάση στο 

διάγραμμα Gantt καθώς και στη δικτυακή ανάλυση με τις μεθόδους PERT και CPM. 

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται διαχείριση της μελέτης ενός έργου οδοποιίας για τη 

βελτίωση του υφιστάμενου οδικού τμήματος. Αρχικά περιγράφεται το έργο και οι 

δραστηριότητες που το απαρτίζουν και στη συνέχεια ξεκινά η διαχείρισή του με 

χρήση του λογισμικού Project Libre και περιλαμβάνει το κόστος του έργου και τη 

διαχείρηση του χρόνου ενώ γίνεται προγραμματισμός του έργου με γνωστούς 

χρόνους δραστηριοτήτων χρησιμοποιόντας τις μεθόδους PERT/CPM  

Στο 3ο  κεφάλαιο η εργασία κλείνει με συμπεράσματα της μελέτης.  
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1.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

   Η διοίκηση και διαχείριση έργων είναι ένα σημαντικό πεδίο, με το οποίο έχουν 

ασχοληθεί πολλοί ερευνητές με το πέρασμα τον χρόνων, ώστε να γίνει οσο το 

δυνατών αποτελεσματικότερη. Ο Brown J.T. στην έρευνά του έκανε εισαγωγή 

κάποιων νέων πεδίων έρευνας, όπως η αλλαγή του διαχειριστή στο έργο ,πως μπορεί 

να ακυρωθεί ένα κακό σχέδιο, ο σωστός τρόπος χρησιμοποίησης των συμβούλων 

καθώς και την ανάλυση για την απόδοση του προγράμματος ,με σκοπό την επιτυχία 

της διαχείρησης του έργου και την αύξηση της κερδοφορίας. [1] Οι επιχειρήσεις 

εχοντας ως στόχο να καταφέρουν να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα σε 

κρίσιμες χρονικές περιόδους ακόμα και με περιορισμένους πόρους χρησιμοποιούν 

όλο και περισσότερο την διαχείρηση έργων [2]. Σε άλλη έρευνα των Tate K. & 

Martin P. στόχος είναι η βελτιστοποίηση του ποσοστού επιτυχίας της διαχείρησης του 

έργου σε διάφορες περιπτώσεις [3] ενώ ο Young L.T. συμπεραίνει μέσα απο την 

έρευνα του οτι η ζήτηση για άτομα με δεξιότητες στο project management είναι 

κατακόρυφη το οποίο δείχνει και τη κομβικότητα της θέσης σε ένα έργο.[4] Το 2002 

οι White D. & Fortune J. πραγματοποίησαν μια έρευνα η οποία προσεγγίζει ένα 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας των έργων που μελετήθηκαν ως απολύτως 

επιτυχημένα. Σε αυτή την έρευνα ζητήθηκε από 995 διαχειριστές έργων να 

περιγράψουν ένα πρόσφατο έργο και να περιγράψουν τους παράγοντες που είναι 

κρίσιμοι για τη διαδικασία πραγματοποίησης του έργου δίνοντας έμφαση σε διάφορα 

εργαλεία , σε διαθέσιμες τεχνικές καθώς και στη χρήση πολλών μεθόδων διαχείρησης  

του έργου.[5] 

 

   

1.1 ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

      Έργο (Project) είναι ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία 

ενός  μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό διότι έχει καθορισμένο τέλος και  

μοναδικό διότι το προιόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατα διακριτό τρόπο απο κάθε άλλο 

προιόν ή υπηρεσία. [6]  

Τα βασικά χαρακτηριστικα ενός έργου είναι : 

•  Αποτελείται από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες οι οποίες στη γενική 

περίπτωση μπορούν να περιγραφούν από τον κύκλο ζωής λογισμικού. 

• Απαιτείται σχεδιασμός ώστε να επιτύχουμε το τελικό αποτέλεσμα. 

• Το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό. 

• Η εκτέλεσή του απαιτεί την ύπαρξη ομάδας. 

• Έχει έναρξη και λήξη. 

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



Διοίκηση Έργων σε Οδοποιία και Λήψη Απόφασης 

July 10, 2020 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

9 

• Οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. 

• Είναι μεγάλα και πολύπλοκα.  

Όπως αναφέρεται στο  “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” τον 

οδηγό του Project Management Institute (PMI) διαχείρηση έργου είναι η εφαρμογή 

γνώσης, ειδικοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες ενός έργου με 

σκοπό να επιτευχθούν ή υπερκαλυφθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες του ιδιοκτήτη 

ενός έργου. Πατέρας της διαχείρησης έργων θεωρείται ο Henry Gantt ο οποίος 

εισήγαγε τις αρχές του προγραμματισμού και ελέγχου στη διαχείριση έργων.Έτσι οι 

δραστηριότητες ενός έργου παρουσιάζονται μέσα απο ενα διάγραμμα Gantt.Κάθε 

έργο έχει τον δικό του κύκλο ζωής ο οποίος ορίζει την αρχή και το τέλος του έργου 

και κατανέμει τα στάδια του έργου μέσα στον χρόνο σε συνάρτηση με άλλους 

παράγοντες που το επηρεάζουν. [6] 

Τα σταδια του Κύκλου Ζωής ενός έργου είναι: 

• Ξεκίνημα και ορισμός του έργου : περιλαμβάνει τη σύλληψη της ιδέας , την 

περιγραφή του έργου, την αξιολόγηση κόστους και οφέλους κι την τελική 

απόφαση. 

• Σχεδιασμός : δηλαδή εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής, σχεδιασμό 

ενος πλάνου, αναγνώριση των δραστηριοτήτων , διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και των απαιτούμενων πόρων και σχεδιασμό του δικτύου 

έργου και εκτίμηση της διάρκειάς του. 

• Υλοποίηση – Παράδοση – Εγκατάσταση : Στην υλοποίηση 

περιλαμβάνονται η εκτέλεση των δραστηριοτήτων, έλεγχος της διάρκειας ,του 

κόστους και της ποιότητας του έργου, η επικοινωνία με εξωτερικούς 

παράγοντες καθώς και οι αλλαγές και η τεκμηρίωσή τους στον αρχικό 

σχεδιασμό. 

• Τερματισμός – Αποτίμηση – Απόσυρση : Με τον τερματισμό του έργου 

έχουμε την παράδοση και αξιολόγηση του έργου καθώς και την 

ανατροφοδότηση των πληροφοριών του έργου. 

  Για να θεωρηθεί ένα έργο επιτυχημένο πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια.Πρέπει να 

είναι εντός χρονοδιαγράμματος εντός προυπολογισμού και προδιαγραφών,πρέπει να 

έχει τα αναμενόμενα οφέλη μετά την υλοποίησή του και να υπάρχει καινοτομία στο 

προιόν και στην διαδικασία παραγωγής. Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου είναι η πολυπλοκότητα, η διάρκεια καθως και το 

μέγεθος του έργου. 
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Εικόνα 1 Οι Τρεις βασικοί παράμετροι του έργου 

 

Η ποιότητα ενός έργου πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και προσδοκίες του 

πελάτη και οι προσδοκίες του πελάτη με αυτές του κατασκευαστή του έργου. [7] Έτσι 

αν παρεκλίνουμε από τον αρχικό σχεδιασμό σε κάποιον απο τους τρεις παραμετρους 

η ποιότητα και απόδοση του έργου επηρεάζεται. Για παράδειγμα αν μειώσουμε τον 

προυπολογισμό ενός έργου μειώνεται η ποιότητα και αυξάνεται ο χρόνος 

ολοκλήρωσής του. Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα μόνο σε ένα σημείο,στο 

σημείο βέλτιστης απόδοσης, επιτυγχάνονται και οι τρέις στόχοι. 
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Εικόνα 2 Ο άμεσος στόχος ενός έργου ( Meredith & Samuel Mantel, 2009) 

 

Σε κάθε έργο υπάρχουν κίνδυνοι όπως πιθανοί τραυματισμοί ,καιρικές συνθήκες 

,καθυστέρηση παράδοσης πρώτων υλών, καταλληλότητα εδάφους, αύξηση κόστους 

πρώτων υλών κ.α. για τους οποίους είναι σημαντικό να γίνεται εκτίμηση και να 

αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μετά τη λήψη της απόφασης για την 

επιλογή του έργου θα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς τους στόχους του έργου οι 

οποίοι συνδέονται άμεσα με τους παράγοντες επιτυχίας του έργου. Συνήθως, τα 

περισσότερα έργα έχουν πολλαπλούς στόχους οι οποίοι μπορεί να είναι λειτουργικοί, 

χρονικοί, οικονομικοί κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη τους προκαθορισθέντες στόχους 

αναπτύσσουμε τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το επόμενο 

βήμα είναι να ολοκληρώσουμε το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και την 

τεχνική λύση στο σχέδιο διοίκησης του έργου (project management plan). Καθώς το 

έργο ξεκινά, παρακολουθούμε συνεχώς την εκτέλεσή του κάνοντας διορθωτικές 

κινήσεις όπου απαιτείται. Το έργο αξιολογείται στο τέλος του με σκοπό να δούμε αν 

και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του και για να καταγράψουμε τα 

συμπεράσματα του έργου. Τα βασικά αυτά στάδια εκτέλεσης ενός έργου 

περιγράφονται γραφικά στην Εικόνα 3 [8]. 
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Εικόνα 3 : Στάδια Έργου 
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Οδοποιία ονομάζουμε τον κλάδο της επιστήμης του Μηχανικού , που ασχολείται με 

τη μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση των οδών ,ώστε αυτές να 

εξασφαλίσουν αποτελεσματικές, ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον οδικές 

μεταφορές. 

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τα στάδια μελέτης μιας οδού σύμφωνα με 

τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Χαράξεις [9] 

 

Εικόνα 4 :Στάδια μελέτης οδού 

   

 Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου και στη συνέχεια οι μελέτες των οδών πρέπει να 

ακολουθούν μια ολοκληρωμένη διαδικασία με βήματα προγραμματισμένα στο 

πλαίσιο μιας ιεράρχισης των αναγκών της χώρας. Ο ορθός προγραμματισμός 

υλοποίησης των οδικών έργων αρχίζει από το Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό με 

τον οποίο καταγράφονται οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες για το οδικό δίκτυο 

και έχει συνήθως μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. 

   Εντός του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού πρέπει να αναπτυχθεί ο Στρατηγικός 
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Σχεδιασμός του οδικού δικτύου ο οποίος εκπονείται  βάσει των στόχων, σε 

συνδυασμό με τους διαθέσιμους μακροπρόθεσμα οικονομικούς πόρους. 

    Μέσα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του οδικού δικτύου εκτελείται το 

προκαταρκτικό πρόγραμμα ιεράρχησης των αναγκών του οδικού δικτύου, για το 

οποίο χρησιμοποιούνται κατάλληλες βάσεις κυκλοφοριακών δεδομένων και στοιχεία 

από σχετικές κυκλοφοριακές έρευνες. Το βήμα από το οποίο αρχίζει η πορεία των 

μελετών των οδών είναι η έρευνα, συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών 

δεδομένων που θα βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της ιεράρχησης των αναγκών σε 

οδικό δίκτυο. 

   Τα βήματα εκπόνησης των μελετών προκύπτουν από τη συστηματική διατύπωση 

του τρόπου παραγωγής, του περιεχομένου και της χρονικής αλληλουχίας των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της πληρότητας και 

κατασκευασιμότητας των μελετών. Έτσι ακολουθούν το Πρόγραμμα εκπόνησης 

υποβάθρων, η Μελέτη χάραξης της οδού, η Προμελέτη της οδού που ακολουθει 

τη μελέτη χάραξης, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,η οποία είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για τη δημοπράτηση ενός οδικού έργου και μετα την έγκρισή της 

εκπονούνται οι Οριστικές μελέτες των οδών. Μετά την έγκριση των οριστικών 

μελετών καταρτίζονται οι πινακες του κτηματολογίου, ετοιμάζονται τα τεύχη 

δημοπράτησης ,εκπονούνται οι Μελέτες εφαρμογής και με την έγκρισή τους είναι 

δυνατή η πραγματοποίηση της Δημοπρασίας. 

 Για την πραγματοποίηση ενός οδικού έργου εκπονούνται οι εξής μελέτες: 

• Μελέτη Σκοπιμότητας 

▪ Γιατί πραγματοποιείται το έργο 

▪ Γιατί πραγματοποιείται αυτη τη χρονική περίοδο 

▪ Γιατί πραγματοποιείται με αυτά τα χαρακτηριστικά 

• Κυκλοφοριακή Μελέτη 

 Ανάλυση και πρόγνωση όλων των κυκλοφοριακών μεγεθών και των 

στατιστικών                ιδιοτήτων τους 

• Γεωλογική και Εδαφοτεχνική μελέτη 

Διερεύνηση των εδαφικών χαρακτηριστικών όπως κλίσεις πρανών,πάχος 

οδοστρώματος ,συστημα αποστράγγισης κ.α. που επηρεάζουν στοιχεία της 

διατομής του οδικού δικτύου ή την πορεία χάραξης της οδού.. 

• Τεχνική Μελέτη οδικού έργου 

▪ Μελέτη Χάραξης 

▪ Προμελέτη 

▪ Μελέτη εφαρμογής 
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 Η διαδικασία που περιλαμβάνει τις φάσεις του έργου απο τη σύληψη μέχρι την 

έναρξη της κατασκευής του ονομάζεται ωρίμανση. Σε αυτή περιλαμβάνονται τα 

στάδια του σχεδιασμού της μελέτης και των αδειοδοτήσεων. [10] 

   Προκειμένου ενα έργο να δημοπρατηθεί, θα πρέπει στο στάδιο της μελέτης για την 

ωρίμανσή του να πραγματοποιηθούν [11]:  

• Τεύχος τεχνικών δεδομένων 

• Μελέτη σκοπιμότητας για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή η υλοποίηση του 

έργου 

• Απαιτούμενες μελέτες οπως περιβαλοντικές και υδραυλικές κ.α. 

• Εκτίμηση δαπανών 

         1.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

 

 

Εικόνα 5 Φάσεις ωρίμανσης έργου οδοποιίας (Χανδάνος ,2009) 

 

 Στην πρώτη φάση πραγματοποιούνται η τεχνική έκθεση του έργου , η τεκμηρίωση 

σκοπιμότητας του έργου , ο κατάλογος που περιγράφει αναλυτικά τις απαιτούμενες 

μελέτες , το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, τα τεύχη δημοπράτησης, και η επιλογή του 

αναδόχου και ανάθεση της μελέτης. 

   Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται η τοπογραφική αποτύπωση του έργου, 

αναγνωριστική μελέτη οδικών έργων, προμελέτη οδοποιίας και περιβαλοντικών 

επιπτώσεων,μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας και έγκριση των εκπονηθέντων 

μελετών. 

 Στην Τρίτη φάση περιέχονται η τοπογραφική αποτύπωση του έργου , σύνταξη 

προμελέτης οδικών και τεχνικών έργων καθώς και αποχετευτικών έργων.Επίσης 

περιλαμβάνονται γεωλογική μελέτη και μελέτη περιβαλοντικών επιπτώσεων.Επειδή 
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στην τρίτη φάση πραγματοποιούνται και εγκρίνονται ολες οι απαιτούμενες μελέτες 

,ειναι ισως η πιο κρίσιμη φάση της διαδικασίας. 

   Στην τέταρτη φάση γίνεται η έγκριση των οριστικών μελετών και ξεκινούν οι 

διαδικασίες για την απόκτιση των ζωνών ωστε να πραγματοποιηθεί το έργο.Επιπλέον 

έχουμε τις μελέτες ΣΑΥ – ΦΑΥ καθώς και την οριστικες μελετες ης οδοποιίας. 

   Στην τελευταία φάση έχουμε την τελική μελέτη σήμανσης και ασφάλισης , τη 

μελέτη της περιβαλοντικής αποκατάστασης και την ορστική έγκριση όλων των 

παραπάνω μελετών.Αφού γίνει η οριστική έγκριση πραγματοποιείται η δημοπράτηση 

του έργου.[11] 

 

1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ PROJECT MANAGER 

 

      Σε ένα έργο ο Project Manager έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό των 

εργασιών ,την οργάνωσή τους και τον ελεγχο του έργου. Κύριο προσόν του πρέπει να 

είναι η οργανωτικότητα. Αρχικά κατα το σχεδιασμό του έργου φροντίζει να γίνει 

περιγραφή των καθηκόντων και των αναγκαίων πόρων και δημιουργία  

χρονοδιαγράμματος καθώς και καθορισμός των αναγκών.  

     Στη συνέχεια θα πρέπει να οργανώσει το έργο ωστε το ανθρώπινο δυναμικό να 

επαρκεί για την πραγματοποίηση ολων των εργασιών. Επιπλέον έχει την υποχρέωση 

να κανει συνεχείς ελέγχους στο έργο ωστε να σιγουρευτεί οτι δεν θα παρεκκλίνει από 

τον προγραμματισμένο χρόνο και προϋπολογισμό. 

    Τέλος είναι υπεύθυνος ωστε να συντονίζει όλα τα τμήματα που εργάζονται σε ένα 

έργο, να είναι παντα σε εγρήγορση για να προλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις και να 

επιβεβαιώνει ότι καθε δραστηριότητα  αρχίζει και  τελειώνει βάση του σχεδιασμού. 

 

1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

    Ένα έργο είναι πετυχημένο όταν ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα που είχε 

υπολογιστεί απο την αρχή και χωρίς να ξεφύγει απο τον προβλεπόμενο 

προΰπολογισμό. Η επιτυχία του έργου μπορεί να εξασφαλιστεί με την προσεκτική  

επιλογή δύο πολύ σημαντικών συντελεστών του έργου, του επικεφαλής μηχανικού 

και του project manager, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν άριστη συνεργασία με 

ξεκάθαρους στόχους και σχέδιο  με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. 

Επιπλέον η εργοδότρια εταιρία θα πρέπει να διασφαλίσει το καλό κλίμα συνεργασίας 

μεταξύ των συντελεστών του έργου αφού η καλή επικοινωνία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων και κυρίως του project manager με τις μελετητικές ομάδες είναι 
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απαραίτητη ωστε να υπάρχει οργάνωση σε περίπτωση που υπάρξει καποια αλλαγή 

σχεδίου η κάποιο πρόβλημα. 

 Είναι γνωστό οτι υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία ενός 

έργου οι λεγόμενοι κίνδυνοι τους οποίους πρέπει ένας Project Manager να 

αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τον Κυρηττόπουλο Κ. ο ορισμός του έργου είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διαχείριση κινδύνων του έργου οπώς υπέρβαση του 

κόστους ή του χρονοδιαγράμματος ή με άλλες παραμέτρους που είναι σχετικές με την 

ικανοποίηση του πελάτη.[12] 

     Σύμφωνα με τη διπλωματική εργασία του Κολέτσου  Π. (2014) είναι πολυ πιθανό 

σε ένα έργο να δημιουργηθουν κάποια προβλήματα οπώς [13] : 

• Υπέρβαση του προυπολογισμού, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε κακό 

προγραμματισμό του έργου ή στην γενικότερη οικονομική κατάσταση της 

χώρας που πραγματοποιείται. 

• Υπέρβαση του χρόνου υλοποίησης του έργου, το οποίο μπορει να οφείλεται 

και αυτο κυρίως σε κακό προγραμματισμό 

• Ελατωματικό έργο, δηλαδή το έργο να μην επιτυγχάνει τον σκοπό για τον 

οποίο πραγματοποιήθηκε είτε λειτουργικά είτε αισθητικά και συνήθως 

οφείλεται σε λαθη στις μελέτες , σε μη σαφή προσδιορισμό του σκοπού του 

έργου , σε έλλειψη οργάνωσης και διοικητικής αδυναμίας. 

• Εργασιακά προβλήματα όπως προβλήματα ιεραρχίας , έλλειψη συνεργασίας 

και ομαδικότητας του εργατικού δυναμικού καθώς και κακή επικοινωνία 

μεταξυ των εργαζομένων και των τμημάτων της εκάστοτε εταιριάς που έχε 

αναλάβει το έργο και τα οποία είναι βέβαιο οτι θα επηρρεάσουν την ομαλή 

εξέλιξη του έργου. 

      Ο Project Manager θα πρέπει να προβλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα τους 

κινδύνους που παραμονεύουν και να προσπαθήσει να εκμηδενίσει τις πιθανότητες να 

ξεφύγει το έργο από τον αρχικό προγραμματισμό. 

Το ινστιτούτο διαχείρησης έργων (PMI) ορίζει ως διαχείρηση κινδύνων ενός έργου 

την συνολική διαδικασία αναγνώρισης , αξιολόγησης ,αναλυσης,ανταπόκρισης και 

παρακολούθησης κινδύνων κατα τη διάρκεια ζωής ενός έργου ωστε να επιτευχθούν 

όλοι οι αρχικοί στόχοι.  

    Τα  στάδια διαχείρησης του κινδύνου σύμφωνα με το PMI είναι τα εξής [14]: 

• Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρησης κινδύνων: καθορισμός του τρόπου 

προσέγγισης των κρίσιμων δραστηριοτήτων ενός έργου. 

• Αναγνώριση κινδύνων : εντοπισμός και καταγραφή των κινδύνων που 

μπορεί να επηρεάσουν το έργο. 

• Ποιοτική ανάλυση των κινδύνων : ποιοτική αξιολόγηση και ιεράρχηση 

των κινδύνων ωστε να εκτιμηθεί η έκβαση του έργου. 
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• Ποσοτική ανάλυση κινδύνων : μέτρηση της πιθανότητας εμφάνισης των 

κινδύνων καθως και οι επιπτώσεις τους ωστε να γινει εκτίμηση της εκβασης 

του έργου. 

• Ανταπόκριση στους κινδύνους : ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των 

ευκαιριών που παρουσιάζονται ωστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. 

• Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων : παρακολούθηση τυχόν 

εναπομεινάντων κινδύνων και αναγνώριση νέων καθώς και εφαρμογή 

μέτρων για την μείωσή τους. Επιπλέον γίνεται αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου. 

   Επιπλέον ο Project Manager πρέπει να διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις και 

προβλήματα ώστε να ειναι όλοι ικανοποιημένοι σε ένα project, ο πελάτης που θέλει 

το καλύτερο αποτέλεσμα στην οσο το δυνατόν μικρότερη τιμή και στην καλύτερη 

ποιότητα και οι εργαζόμενοι στο project , οι οποίοι πρέπει να παραμένουν 

ευχαριστημένοι ώστε να είναι αποδοτικοί και με σωστή καθοδήγηση και 

συγχρονισμό για να μη γίνονται λάθη τα οποία οδηγουν στην καθυστέρηση του 

έργου. Επιπλέον θα πρέπει να έχει ευελιξία και γρήγορα αντανακλαστικά σε 

περιπτώσεις που παρουσιαστούν προβλήματα με τους πόρους οπως να 

καθυστερήσουν κάποια υλικά ή να χαλάσουν κάποια μηχανήματα που είναι 

απαραίτητα για την εξέλιξη του έργου. 

     Στη διατριβή (της Ελένης Ρόκου,2013) Decision making in project management : 

multi objective extended resource constrained project scheduling [15] αναφέρεται ενα 

παράδειγμα των Rodrigues and Bowers,1996 για το πως κάποιοι περιβαλοντικοί 

παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση και την αλληλουχία των 

εργασιών[16]. Σε αυτη την καθυστέρηση η διοίκηση μπορει να αντιδράσει με δύο 

τρόπους .Ο ένας τρόπος είναι να αναπτύξει περισσότερους πόρους και ο δευτερος να 

αυξήσει το ρυθμό προόδου και να χρησιμοποιήσει υπερ της την πίεση του 

προγράμματος ώστε το έργο να υποβληθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία. Όμως 

με αυτές τις αλλαγές ελλοχεύουν παντα κινδυνοι. Για παράδειγμα η αναγκη για 

επιπλέον εξοπλισμό, πόρους ή εργατικό δυναμικό μπορεί να παρεμποδιστεί απο τη 

χαμηλή διαθεσιμότητα πόρων , από την αυστηρή οικονομική πολιτική της εταιρίας ή 

απο την επιθυμία του manager να μην επέμβει στο εργατικό δυναμικό. Απο τη μία 

πλευρά η αυξηση πόρων θα επιφέρει γρηγορότερη πρόοδο ,απο την αλλη πλευρα 

όμως υπαρχει το ρίσκο σε περιπτωση αύξησης του εργατικού δυναμικού να υπαρχει 

πρόβλημα συννενόησης και να χαλάσει η συνοχή της ομάδας ενώ θα χρειαστεί ισως 

παραπανω χρόνος για να εκπαιδευτουν οι καινούριοι εργάτες, παράμετροι που 

μπορουν να καθυστερήσουν και να επηρεάσουν αρνητικά την προοδο του έργου. 

Σύμφωνα με την Deeprose τα δυσκολότερα σημεία του έργου είναι η αρχή και το 

τέλος του και όταν το έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία ο υπεύθυνος διαχειριστής 

αποκτά θετική φήμη με αποτέλεσμα να έχει όλο και περισσότερα project να 

διαχειριστεί μελλοντικά. [17] 
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1.8 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διαχείριση κόστους σε ένα έργο περιλαμβάνει τις διεργασίες που διασφαλίζουν οτι 

το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στον εγκεκριμένο προυπολογισμό. Υπάρχουν τέσσερις 

κύριες διεργασίες [18] : 

• Σχεδίαση χρήσης των πόρων , δηλαδή για να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες 

ποιοί πόροι, ανθρώπινοι και μη, και σε ποιές ποσότητες θα χρησιμοποιηθούν 

• Εκτίμηση κόστους ,γίνεται υπολογισμός του κόστους των πόρων που 

απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες του έργου 

• Προϋπολογισμός, σε κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αντιστοιχεί το δικό της 

κόστος 

• Έλεγχος του κόστους, δηλαδή ελέγχονται τυχόν αποκλίσεις σε καθε δαπάνη σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό. 

     Οι διέργασίες αυτές αλληλεπιδρούν κατα την πρόοδο του έργου και αναλόγως τις 

ανάγκες του έργου ενα ή περισσότερα άτομα μπορει να εμπλεκονται.Επιπλέον είναι 

βέβαιο ότι κάθε διεργασία θα εμφανιστεί τουλάχιστον μια φορά κατα τη διάρκεια του 

έργου.[18] 

     Βασικό κομμάτι της διαχείρησης κόστους είναι το κόστος των πόρων που 

απαιτουνται για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου. Αρκετές φορές σε 

μικρά έργα,  η μελέτη της διαχείρισης των πόρων, η εκτίμηση του κόστους και ο 

προϋπολογισμός είναι αλληλένδετες και αντιμετωπίζονται ως μία διεργασία με 

σύντομη διάρκεια ζωής σε αντίθεση με μεγαλύτερα έργα στα οποία οι πόροι και οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε διεργασία είναι διαφορετικά.[18] 

 

 

1.5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

      Για την διεκπεραίωση ενός έργου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια από τις 

τρεις κύριες οργανωτικές δομές. Αυτές είναι οι : Pure project, Functional project και 

Matrix project. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “PURE PROJECT” 

      Σε αυτή τη δομή κύριος υπεύθυνος για το έργο είναι ένας, ο οποίος έχει τον 

πλήρη έλεγχο όλου του έργου και οργανώνει μια ομάδα η οποία αναφέρεται άμεσα σε 
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αυτόν. Σε αυτή τη δομή υπάρχουν συντομες γραμμές επικοινωνίας ενώ η δέσμευση 

και η κινητοποίηση των μελών είναι μεγάλη. 

 

Εικόνα 6.  Δομή Pure Project ( Πηγή : www.academics.epu.ntua.gr) 

 

 

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “FUCTIONAL PROJECT” 

        Σε αυτή τη δομή διαχωρίζονται οι κύριες λειτουργίες του έργου και στη 

συνέχεια συνδέονται με αυτή μικρότερα τμήματα του έργου. Ετσι το έργο γίνεται  

λειτουργικότερο και ευκολότερο στη διαχείριση και υπαρχει η δυνατότητα κάθε 

μέλος να απασχοληθεί σε περισσότερες απο μια εργασίες. 

 

Εικόνα 7. Δομή Functional Project ( Πηγή : www.academics.epu.ntua.gr) 

 

 

 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ “MATRIX PROJECT” 

  Η δομή αυτή συνδιάζει στοιχεία από τις δύο προηγούμενες δομές. Σε κάθε έργο 

χρησιμοποιούνται άνθρωποι από διαφορετικές λειτουργικές περιοχές του 

http://www.academics.epu.ntua.gr/
http://www.academics.epu.ntua.gr/
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συστήματος. Ο υπεύθυνος του έργου (Project manager) αποφασίζει ποιές 

δραστηριότητες πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του έργου και πότε, ενώ ο υπεύθυνος 

για κάθε μια από τις λειτουργικές περιοχές (Functional manager) παρέχει το 

προσωπικό και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Έτσι υπάρχει 

μεγάλη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η πολλαπλή χρήση των πόρων 

μειώνεται. 

 

Εικόνα 8. Δομή Matrix Project ( Πηγή : www.academics.epu.ntua.gr) 

 

 

 

1.6 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

                                              

1.6.1.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 

     

 Για τη διοίκηση έργων εχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές και εργαλεία. Μια απο 

αυτές είναι το διάγραμμα Gantt το οποίο επινόησε ο Henry Gantt κατά τη διάρκεια 

του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου ώστε να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο 

προγραμματισμού και ελέγχου των έργων και το οποίο είναι μια γραφική απεικόνιση 

ενός χροοδιαγράμματος ενός έργου και χωρίζει το έργο σε επιμέρους 

δραστηριότητες. Αποτελείται απο δύο άξονες, έναν οριζόντιο που αντιπροσωπεύει 

την συνολική διάρκεια του έργου και έναν κάθετο που αντιπροσωπευει τις εργασίες 

που εκτελούνται και οι οποίες αποτελούν το έργο που μελετάμε. Κατά τον σχεδιασμό 

ενός διαγράμματος κάθε δραστηριότητα αντιστοιχεί σε μια ράβδο και η χρονική της 

http://www.academics.epu.ntua.gr/
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διάρκεια ορίζεται απο το μηκος της ραβδου. Η αρχή της ράβδου αντιστοιχεί στην 

χρονική στιγμή που ξεκινά το έργο ενώ το τέλος της στην ημερομηνία λήξης της 

εργασίας και ονομάζεται Γραμμή Προγραμματισμού . Κάθε δραστηριότητα 

καθορίζεται  από τους πόρους και απο το χρόνο εκτέλεσής της.          

       Το διάγραμμα Gantt εμπλουτίστηκε στη συνέχεια και με μια δεύτερη ράβδο που 

ονομάζεται Ράβδος Προόδου η οποία δείχνει το τμήμα της γραμμής προγραματισμού 

που έχει πραγματοποιηθεί, καθώς και με νέα στοιχεία όπως τα ορόσημα (milestones) 

τα οποία αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στον χρόνο όπου πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί καποιες σημαντικές εργασίες. 

       Τα πλεονεκτήματα των διαγραμμάτων Gantt ειναι τα εξής : Είναι απλά και 

κατανοητά ακόμα και απο μη εξειδικευμένα άτομα , σχεδιάζονται πολυ εύκολα και 

είναι ευρέως διαδεδομένα και τελος βοηθούν στον έλεγχο προόδου για ένα έργο. 

       Τα μειονεκτήματά των διαγραμμάτων Gantt είναι : Η δυσκολία εφαρμογής τους 

σε μεγάλης κλίμακας έργα με πολλές δραστηριότητες λόγω του ότι η απεικόνησή 

τους απαιτεί μεγάλο χώρο. Επιπλέον δεν απεικονίζουν τις σχέσεις αληλεξάρτησης 

των επιμέρους εργασιών ,δεν εμφανίζουν τις κρίσιμες δραστηριότητες για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του έργου ενώ δεν είναι δυνατή και η απεικόνηση του κόστους 

του έργου. 

 

Εικόνα 9 : Διάγραμμα Gantt (Πηγή www.ganttproject.biz) 
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Εικόνα 10 : Διάγραμμα Gantt ( Πηγή : Conceptdraw.com) 

 

 

1.6.2  ΔΙΚΤΥΑ ΑΟΝ ΚΑΙ ΑΟΑ 

 

 Υπάρχουν δύο είδη διαγραμμάτων δικτύων σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο Χ.[19] 

Τα δίκτυα ΑΟΝ (activity-on-node) στα οποία οι δραστηριότητες απείκονίζονται σαν 

κόμβοι και τα διαγράμματα ονομάζονται κομβικά δίκτυα και τα δίκτυα ΑΟΑ 

(activity-on-arrow) στα οποία τα διαγράμματα απεικονίζονται σαν ακμές και 

ονομάζονται τοξωτά δίκτυα.  

     Στα δίκτυα ΑΟΝ κάθε δραστηριότητα συμβολίζεται από έναν κόμβο και η σειρά  

των διάφορων δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το δίκτυο ορίζονται από τις ακμές. 

Έτσι με τα δίκτυα ΑΟΝ ο manager του έργου μπορεί να απεικονήσει τις σχέσεις 

μεταξύ των δραστηριοτήτων ακόμα και αν αυτές ειναι αρκετά σύνθετες. 

      Για να προσδιορίσουμε πλήρως μια δραστηρότητα σε δίκτυο ΑΟΝ  είναι 

απαραίτητη η περιγραφή της δραστηριότητας, ο καθορισμός του χρόνου που θα 

διαρκέσει και η σύνδεση κάθε δραστηριότητας με την προηγούμενη και την επόμενη 

και ο ορισμός ενός μοναδικού κωδικού πχ (Αi) 

     Στα δίκτυα ΑΟΝ συνήθως οι δραστηριότητες αναπαρίστανται με κύκλους οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με βέλη. Στον κύκλο απεικονίζεται ο χρόνος που 

απαιτείται καθώς και ο κωδικός της καθε δραστηριότητας .Επιπλέον υπάρχει η 
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δυνατότητα να ξεκινουν και να τελειώνουν με πολλές δραστηριότητες. 

Εικόνα 11 : Δίκτυο ΑΟΝ ( Πηγή slideplayer.gr) 

 

 

 Οι βασικότερες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου είναι  

FS (τελος – αρχή) : η ημερομηνία έναρξης της επόμενης δραστηριότητας εξαρτάται 

απο την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης 

 FF (τέλος – τέλος)  : η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επόμενης δραστηριότητς 

εξαρτάται απο την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης. 

SS (αρχή – αρχή )  : η ημερομηνία έναρξης της επόμενης δραστηριότητας εξαρτάται 

απο την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης. 

SF ( αρχή – τέλος) : η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επόμενης δραστηριότητας 

εξαρτάται απο την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης  

 

 Στα δίκτυα ΑΟΑ (Activity on arrow) η κάθε δραστριότητα σχεδιάζεται με μια ακμή 

και απο κόμβους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το τέλος ή την αρχή της 

δραστηριότητας. Τα δίκτυα ΑΟΑ είναι ευκολότερα στην ανάγνωσή τους μιας και οι 

σχέσεις δρατηριοτήτων μεταξύ τους είναι αρκετά απλές.  

 

   Η λειτουργία των δικτύων ΑΟΑ είναι αρκετά απλή.  Τα γεγονότα τα οποία είναι 
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χρονικά σημεία ορίζουν την αρχή και το τέλος κάθε δραστηριότητας του έργου. Κάθε 

δίκτυο ΑΟΑ ξεκινάει και τελειώνει με ενα γεγονός το οποίο συμβολίζeται με ενα 

κυκλάκι και έχει μοναδική αρίθμηση. Το γεγονός που προηγείται ονομάζεται 

προηγούμενο και αυτο που ακολουθεί επόμενο. Οι δραστηριότητες παριστάνονται με 

βέλη που συνδέουν δύο γεγονότα μεταξυ τους. Επιπλέον διακρίνονται σε διαδοχικές 

και παράλληλες αναλόγως αν παρεμβάλονται μεταξύ τους γεγονότα. Η διαδοχική 

σειρά των δραστηριοτήτων που ξεκινά απο την αρχή του δικτύου και φτάνει στο 

τέλος του ονομάζεται μονοπάτι (Path). Τέλος μερικές φορές είναι αναγκαίο να 

συνδεθούν δύο γεγονότα μεταξύ τους για λειτουργικούς σκοπούς χωρίς αυτη η 

σύνδεση να αποτελεί δραστηριότητα. Αυτή η σύνδεση ονομάζεται 

Ψευδοδραστηριότητα και συμβολίζεται με ένα διακεκομένο βέλος. 

 

 

Εικόνα 12 : Παραδειγμα δικτύου ΑΟΑ ( Πηγή :slideplayer.gr ) 
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1.7 ΜΕΘΟΔΟΣ PERT ΚΑΙ CPM 

 

   Η μέθοδος PERT (Program Evaluation and Review Technique) βασίζεται στην 

δικτυακή ανάλυση και είναι μια μέθοδος πιθανοτήτων η οποία χρησιμοποιεί τρεις 

εκτιμήσεις για τον χρόνο κάθε δραστηριότητας. [20]  

• Αισιόδοξος χρόνος (optimal) : είναι ο χρόνος στον οποίο όλες οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην ώρα τους και δεν υπάρχουν 

καθυστερήσεις 

• Απαισιόδοξος χρόνος (maximum): είναι ο χρόνος  στον οποίο όλες οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται με καθυστέρηση 

• Πιθανός χρόνος (rational)  : είναι ο πιο ρεαλιστικός χρόνος διεκπεραίωσης 

της δραστηριότητας και αυτός που αναμένεται εμπειρικά. 

    Σύμφωνα με τον Omar A.[21] η εφαρμογή της PERT στην πράξη παρουσιάζει 

κάποια προβλήματα. Αρχικά η στατιστική ανάλυση παίρνει ως δεδομένο οτι οι 

δραστηριότητες μεταξύ τους είναι ανεξάρτητες το οποίο στην πράξη δεν είναι 

απόλυτα σωστό μιας και μπορεί να υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να 

επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες ή να εξαρτώνται από τον ίδιο πόρο. 

Επιπλέον η διάρκεια  των δραστηριοτήτων κατανέμεται με μια  μορφή η οποία είναι 

μια βολική παραδοχή και ισως να μην συμβαδίζει απόλυτα με την  πραγματικότητα. 

Τελος η μέθοδος αυτή απαιτεί απο τον σχεδιαστή περισσότερες πληροφορίες μιας και 

χρησιμοποιεί τρεις εκτιμήσεις χρόνου για κάθε δραστηριότητα και ο 

προγραμματισμός των πόρων και των προμηθειών δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια. 

Η μέθοδος CPM (Critical Path Method) βασίζεται και αυτή στην δικτυακή ανάλυση 

αλλά χρησιμοποιεί μόνο έναν χρόνο για τις επιμέρους δραστηριότητες του έργου. Σε 

αυτή τη τεχνική καθορίζεται η κρίσιμη διαδρομή του έργου που περιλαμβάνει τις 

κρίσιμες δραστηριότητες, ξεκινώντας απο την πρώτη δραστηριότητα και 

καταλήγοντας στην τελική. Έτσι για να είναι χρονικά επιτυχημένο ένα έργο είναι 

απαραίτητο οι κρίσιμες δραστηριότητες να μην παρεκλίνουν από τον καθορισμένο 

χρόνο. Γι’αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει συχνή παρακολούθηση των 

κρίσιμων εργασιών. Βέβαια σε ένα έργο μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα 

κρίσιμα μονοπάτια. Η μέθοδος CPM έχει και αρκετές αδυναμίες όταν εφαρμόζεται 

στην πράξη μιας και δεν λαμβάνει υπόψιν τυχόν περιορισμούς στους πόρους [22] , 

και επιπλέον επειδή η συγκεριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί καθορισμένες ημερομηνίες 

για την έναρξη των δραστηριοτήτων, αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τη νωρίτερη  

ολοκλήρωσή τους[23]. 

Και οι δύο μέθοδοι ακολουθούν την εξής διαδικασία : [24] 

• Ορίζεται το έργο και οι δραστηριότητες οι οποίες το απαρτίζουν. 

• Οριζονται οι προηγούμενες και επόμενες δραστηριότητες  των επιμέρους 
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δραστηριοτήτων καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. 

• Σχεδιάζεται το δίκτυο που συνδέει τις δραστηριότητες του έργου 

• Εκτιμάται αρχικά ο χρόνος και στην συνέχεια το κόστος καθε δραστηριότητας 

• Δημιουργείται η κρίσιμη διαδρομή του έργου 

• Προγραμματίζεται και ελεγχεται το έργο χρησιμοποιώντας το δίκτυο που 

σχεδιάστηκε με τα παραπάνω βήματα. 

 

1.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

       

    Το πόσο σημαντικός είναι ο σωστός προγραμματισμός ενός έργου και η 

αλληλουχία των εργασιών που πραγματοποιούνται φαίνεται από ένα παράδειγμα 

αποκατάστασης οδοστρώματος στο Pittsburgh όπου έπρεπε να γίνουν κάποιες 

επισκευές στις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου καθώς και αποκατάσταση του 

οδοστρώματος. Το αρχικό σχέδιο ήταν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από κάθε 

άκρο των γεφυρών προς τα έξω ενώ θα γινόταν αντικατάσταση της επιφάνειας της 

εθνικής οδού κάτω από τις γέφυρες. Ως αποτέλεσμα θα ήταν η πρόσβαση του 

εξοπλισμού και τον φορτηγών που μετέφεραν το σκυρόδεμα να είναι δύσκολη και θα 

χρονοβόρα όπως και η διέλευση θα ήταν αδύνατη.Έτσι με καλυτερο προγραμματισμό 

των εργασιών προτιμήθηκε να αντλήθεί σκυρόδεμα από την οδό κατω απο τη γέφυρα 

όπου θα ήταν προσβάσιμη σε συγκεκριμένες ώρες  και τμηματικά να γίνει 

αποκατάσταση με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος καθώς και να ολοκληρωθεί πιο 

γρήγορα το έργο.[25] 

   Στη διπλωματική εργασία PROJECT MANAGEMENT: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ MS PROJECT της Σαρακηνού Ι. πραγματοποιείται η 

Διαχείριση του Έργου που αφορά την εκπόνηση των μελετών για τη βελτίωση του 

υφιστάμενου οδικού τμήματος Ασπρόχωμα-Μεσσήνη-Ριζόμυλος της Ε.Ο. Νο 82 

(Καλαμάτα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος).[26] .Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι 

μελέτες οπου χωρίστηκαν σε προκαταρκτική μελέτη και βασική μελέτη. Στη συνέχεια 

έγινε η διαχείριση του έργου με το λογισμικό Microsoft Project όπου καταχωρήθηκαν 

οι δραστηριότητες με τους χρόνους διάρκειάς τους.Το προγραμμα δημιούργησε το 

χρονοδιάγραμμα του έργου βάση του διαγράμματος Gantt καθώς και την κρίσιμη 

διαδρομή ενώ αντιστοιχήθηκαν οι πόροι σε κάθε εργασία και έτσι βγήκε το κόστος 

του έργου. 
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2. ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

2.1  ANTIKEIMENO TOY EΡΓΟΥ 

    Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 

οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία. Συγκεκριμένα η επέμβαση αφορά 

στην αρχή του δρόμου από τον παραλιακό της Αγίας Πελαγίας μέχρι το όριο του 

σχέδιου πόλης του οικισμού Αγία Πελαγία. Το οδόστρωμα του υφιστάμενου δρόμου 

έχει καταστραφεί ολοσχερώς (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας , υπόβαση , βάση και 

σκάφη οδοστρώματος) και είναι αδύνατη η κυκλοφορία των οχημάτων. 

 

2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

    Θα γίνει αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας της οδού (ελάχιστες μικρές 

τοπικές διαπλατύνσεις με υψομετρική εξομάλυνση στο εύρος κατάληψης της οδού) 

,καθώς και κατσκευή τάφρων για τη συλλογή ομβρίων υδάτων.  

Το έργο περιλαμβάνει : 

1. Γενικές εκσκαφές κατα το μήκος της οδού για να διαμορφωθεί το 

επιθυμητό πλάτος και παράλληλα να αποκτήσει ταανάλογα τεχνικά 

στοιχεία ασφαλούς διέλευσης οχημάτων. 

2. Διάστρωση – Συμπύκνωση επιχωμάτων ,μόρφωση πρανών 

3. Κατασκευή βάσεως πάχους 20cm (δυο στρώσεων των 10cm), με 

ασφαλτοτάπητα πλάτους 6,0m με 0,50m αντέρεισμα 

4. Κατασκευή χαντακιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων προς 

αποφυγή διαβρώσεως του εδάφους ,που θα προξενούσε ζημιές στο 

οδόστρωμα και παράλληλα τη διαφύλαξη των ιδιοκτησιών 

5. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μήκους 37m ύψους από 0,50m έως 

3,50m από οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να προστατευθούν οι παρόδιες 

ιδιοκτησίες και ο δρόμος απο τυχόν κατολισθήσεις 

6. Κατασκευή ενός υπόγειου αγωγού ομβρίων διαμέτρου 0,80m μετά 5 

φρεατίων μήκους 100,0m και ενός υπογείου αγωγού ομβρίων 

διαμέτρου 0,60m μήκους 15,0m με τρέις εγκάρσιες σχάρες (βαρέως 

τύπου) στην οδό , μήκους 8,50m για την απαγωγή των ομβρίων σε 

παρακείμενο χείμαρρο. 

7. Ρύθμιση  των υψομετρικών κλίσεων της οδού ώστε να γίνει ασφαλής 

ως προς την κυκλοφορία των οχημάτων. 
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Συντήρηση – Επισκευή δημοτικής οδοποιίας στα Κύθηρα στην περιοχη Αγία 

Πελαγία 

Οι θέσεις στις οποίες προβλέπεται να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης επισκευής 

είναι : 

1. Αγία Πελαγία (κάθετος δρόμος προς παραλία) 200,00μ 

2. Ποταμός 500,00μ 

3. Λογοθετιάνικα 100,00μ 

4. Δρόμος προς Φελωτή 250,00 

5. Αρωνιάδικα (περιφεριακός δρόμος) 450,00μ 

6. Άγιος Θεόδωρος 200,00μ 

7. Φριλιγκιάνικα (υπάρχον τσιμεντόδρομος) 250,00μ 

8. Είσοδος προς Μητάτα (100,00 + 50,00)μ 

9. Καρβουνάδες 50,00μ 

10. Κάτω Λιβάδι 350,00μ 

11. Κάλαμος 350,00μ 

12. Κάτω Στραπόδι 30,00μ 

 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής : 

➢ Γενικές εκσκαφές για ισοπέδωση και διαμόρφωση οδοστρώματος. 

➢ Κατασκευή τάφρων για απορροή ομβρίων υδάτων 

➢ Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου αποχέτευσης 

➢ Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m 

➢ Βάση πάχους 0,10m 

➢ Ασφαλτική προεπάλειψη και Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

➢ Ασφαλτική ισωπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 

➢ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

    Στις εργασίες  και στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  η όρυξη με οποιοδήποτε 

μέσο και οποιεσδήποτε συνθήκες, οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού 

εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων κθώς και η επανεπίχωση των θεμελίων και 
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τάφρων ,εκτός του σώματος της της οδού 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ 

     Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας 

ειναι : η όρυξη με οποιονδήποτε μέσο και οποιεσδήποτε συνθήκες , οι απομάκρυνση 

και αποστράγγιση των υδάτων,η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα της σκάφης. Επιπλέον η διαλογή ,φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιδήποτε 

μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη 

χρησιμοποιήσή τους στο έργο,η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η 

επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές 

θέσεις καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου.Τέλος η καθαίρεση κατασκευών απο οπλισμένο 

σκυρόδεμα που βρισκονται εντός της ζώνης των εκσκαφών. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

        Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 

ανεξάρτητα από τις γενικές εκσαφές τις οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής σε έδαφος 

γεώδες ή ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων 

,στρώσεων οδοστροσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων , 

μανδρότοιχων κ.λ.π. που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου ,μετά της 

μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή μονάδας 

περιλαμβάνονται η εκσκαφή με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα , η διαλογή των 

προϊότων εκσκαφής , η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη σε περίπτωση που κριθούν 

ακατάλληλα ή πλεονάζοντα και τέλος η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της 

τάφρου. 

 

 

ΙV. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ 

        Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 

ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής και για τα 

τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00m , σε έδαφος βραχώδες 

ανεξαρτήτως σκληρότητας , περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης 

ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας και της αποσύνθεσης πλακοστρώσεων, 

την καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων εντός του εύρους της τάφρου  και μεταφορά 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : η 
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εκσκαφή με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα , η χρήση εκρηκτικών και η ληψη μέτρων 

ασφαλείας και η διαλογή των προϊόντων φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση  είτε για προσωρινή απόθεση η απόρριψη σε περιπτωση που 

κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, καθως και η εργασία μόρφωσως των πρανών 

και του πυθμένα της τάφρου. 

 

V. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ , ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΆΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 

     Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και 

τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεμάτων , τοίχων που δεν 

ανήκουν στην κατηγορία λεπτοτοίχων, στρωσεων προστασιας στεγάνωσης γεφυρων 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

 

VI. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 

      Πρόσθετη αποζημίωση λόγω μονοπωλιακών και ειδικών καταστάσεων στα 

Κύθηρα , των άρθρων των σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών (απομακρυσμένη 

περιοχή). Τιμή ανα m3  32,00 Ευρώ. 

 

VII. ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου  των 

απαιτούμενων υλικών και αναλώσιμων για την εκτέλεση των εργασιών και ο έλεγχος 

στεγανότητας του φρεατίου 

. 

 

VIII. ΣΤΡΩΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

     Κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων , σταθερού ή μεταβλητού 

πάχους, από θραυστά υλικά λατομείου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η 

προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, η μεταφορά τους απο οποιαδήποτε απόσταση, 

οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων και τέλος η διαβροχή και η 

συμπύκνωση ωστε να προκύψει η προβλεπόμενη από τη μελέτη γεωμετρική 

επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης. 
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ΙΧ. ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,10m 

      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m για 

την οποία θα γίνει προμήθεια των αδρανων και του νερου διαβροχής , μεταφορά στο 

σημείο του έργου και διάστρωση , διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση ώστε να 

προκύψει η προβλεπόμενη γεωματρική επιφάνεια. 

 

Χ. ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10m 

      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m από 

θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου για την οποία θα γίνει προμήθεια 

των αδρανων και του νερου διαβροχής , μεταφορά στο σημείο του έργου και 

διάστρωση , διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 

γεωματρική επιφάνεια. 

 

ΧΙ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

     Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με 

οξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια της 

ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιδρόφιλου 

παρασκευάσματος  και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, η διακίνηση των 

υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος , ο καθαρισμός της επιφάνειας  

που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση. 

Επιπλέον περιλαμβάνεται η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του 

γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου, καθώς και η επναθέρμανση 

του διαλύματος πριν απο την διάχυση και η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού 

επικάλυψης. 

 

 

ΧΙΙ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

    Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επι σκυροδέματος (π.χ 

προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης) , με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή 

καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας , σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν 

απαιτούμενου αντιδρόφιλου παρασκευάσματος  και η μεταφορά τους επί τόπου του 

έργου, η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος , ο 

καθαρισμός της επιφάνειας  που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
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χειρωνακτική υποβοήθηση και η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος 

ή του γαλακτώματος με αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου, καθώς και η 

επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από την διάχυση (όταν απαιτείται). 

 

ΧΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

     Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε υπόγεια 

και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας με 

ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστα 

αδρανή υλικά λατομείου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η παραγωγή ή 

προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών  υλικών και της ασφάλτου μέχρι 

την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος, η παραγωγή του 

ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, η μεταφορά του 

θερμού ασφαλτομίγματος επι τόπου και η διάστρωσή του με finisher, η σταλία των 

μεταφορικών μέσων, η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση, 

τελική) ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα, η 

πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμηκών και εγκάρσιων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών και τέλος οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά 

ασφαλτικά οδοστρώματα.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της 

ασφάλτου. 

 

 

 

ΧΙV. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

     Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα 

ανεξάρτητα από την έκταση και μορφή της επιφάνειας με ασφαλτόμιγμα 

παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 

λατομείου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η παραγωγή ή προμήθεια και 

μεταφορά των κατάλληλων αδρανών  υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος,  η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, 

συμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, η μεταφορά του θερμού 

ασφαλτομίγματος επι τόπου και η διάστρωσή του με finisher, η σταλία των 

μεταφορικών μέσων, η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση, 

τελική) ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα, η 

πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκάρσιων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών και τέλος οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά 

ασφαλτικά οδοστρώματα.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της 

ενσωματουμένης ασφάλτου. 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

          

Α/Α Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Μον. 
Μετρ 

Ποσότητα 
Μελέτης 

  ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ       

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 1 m3 520 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 
2 m3 520 

3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 3 m3 10 

4 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 4 m3 10 

5 Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 

C16/20 

5 m3 35 

6 Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος C16/20 στα Κύθηρα 6 m3 35 

          

  ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ       

1 Ανύψωση ή Καταβιβασμός φρεατίου αποχετευσης 7 TEM. 1 

2 Στρώση Στραγγισης οδοστρώματος 8 m3 45 

3 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 9 m2 2.804 

4 Βάση πάχους 0,10m 10 m2 2.804 

5 Ασφαλτική προεπάλειψη 11 m2 2.800 

6 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 12 m2 13.000 

7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 13 t 338 

8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0,05με χρήση κοινής ασφάλτου 

14 m2 15.800 

 
 

 

 

Πίνακας 1 :  Προμέτρηση μελέτης για το έργο αποκατάσταση ζημιών από 
πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία 
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2.4  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ PROJECT LIBRE 

    

    Για να οργανώσουμε την σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Project Libre. Το Project Libre είναι ενα λογισμικό 

το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τον υπεύθυνο του έργου στην 

δημιουργία ενός σχεδίου, στην διαχείριση των ανθρώπινων πόρων , στην 

παρακολούθηση της πορείας του έργου, στη διαχείριση του προϋπολογισμού του 

έργου και στην ανάλυση του φόρτου εργασίας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα 

δημιουργίας του προϋπολογισμού βάση των εργασιών και των πόρων που θα 

χρειαστούν για την ολοκλήρωση του έργου. Κάθε πόρος μπορεί να αντιστοιχεί σε 

πολλαπλές εργασίες και πολλαπλοί πόροι να απασχολούνται σε μια εργασία. [27] 

     

Το Project Libre μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε  διάγραμμα 

Gantt το οποίο απεικονίζει γραφικά ένα έργο και βοηθά στον συντονισμό των 

εργασιών και το σχεδιασμό του και να βρούμε την κρίσιμη διαδρομή του έργου. Το 

διάγραμμα Gantt αποτελείται απο έναν οριζόντιο άξονα που δείχνει την συνολική 

χρονική διάρκεια του έργου σε ημέρες εβδομάδες ή μήνες και από έναν κάθετο άξονα 

με τις εργασίες που πραγματοποιούνται και αποτελούν το έργο.  

    

Για τη μελέτη μας δημιουργήσαμε ένα νέο project στο πρόγραμμά μας και 

καταχωρήσαμε τις δραστηριότητες μαζί με τη χρονική διάρκεια της κάθε μιας. Ο 

διαχειριστής του έργου μπορεί να τοποθετήσει τις εργασίες σε ένα διάγραμμα Gantt 

με ότι κριτήριο θέλει αλλά προτιμάται οι εργασίες να τοποθετούνται πρώτες απο 

πάνω προς τα κάτω αυτές που ξεκινούν νωρίτερα. Επιπλέον καταγράφουμε τις 

εργασίες μας και τη χρονική τους διάρκεια όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 3 :  Διάρκεια δραστηριοτήτων για το έργο αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 

οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία 
    

 Οι ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται εργασίες είναι Δευτέρα έως 

Σάββατο ενώ δεν υπολογίζεται ως εργάσιμη η Κυριακή καθώς και κάποιες επίσημες 

αργίες που περιλαμβάνονται στο διάστημα των εργασιών οι οποίες είναι : 25η 

Μαρτίου, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα και Πρωτομαγιά. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ(ημέρες) 

ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 18 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 18 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 18 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες 18 

Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

18 

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

Ανύψωση ή Καταβιβασμός φρεατίου αποχετευσης 18 

Στρώση Στραγγισης οδοστρώματος 18 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 11 

Βάση πάχους 0,10m 22 

Ασφαλτική προεπάλειψη 28 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 23 

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 23 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

23 
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Εικόνα 13 : Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
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     Από το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εργασιών βλέπουμε ότι οι δύο πρώτες 

δραστηριότητες ,οι γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και οι 

γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, ξεκινουν 

ταυτόχρονα και διαρκούν 18 ημέρες ενώ με την ολοκλήρωσή τους ακολουθεί 

διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος ενώ 

ταυτόχρονα πραγματοποιείται κατασκευή ρείθρων ,τραπεζοειδών τάφρων και 

στρώσεων στεγάνωσης γεφυρών. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθουν σε 

18 μέρες.  

    Αφού ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες ξεκινά το δεύτερο στάδιο που 

περιλαμβάνει τις ασφαλτικές εργασίες. Η διαδικασία ανύψωσης ή  καταβιβασμού του 

φρεατίου αποχετευσης θα διαρκέσει και αυτή 18 ημέρες όσες και η τοποθέτηση 

στρώσης στράγγισης του οδοστρώματος. Και οι δύο εργασίες θα πραγματοποιηθούν 

ταυτόχρονα. Μετά το πέρας των προαναφερθεισών εργασιών θα ξεκινήσει η 

τοποθέτηση υπόβασης της οποίας η διάρκεια θα είναι 11 ημέρες ενώ παράλληλα θα 

πραγματοποιηθεί τοποθέτηση βάσης πάχους 0,10m η οποία θα διαρκέσει  22 ημέρες. 

Έπειτα από μια εβδομάδα από την αρχη των δυο προηγούμενων δραστηριοτήτων 

ξεκινά η τοποθέτηση ασφαλτικής προεπάλειψης, μια διαδικασία που θα χρειαστεί 

χρονικά 28 ημέρες. Τα τρία τελευταία βήματα για να ολοκληρωθεί το έργο είναι η 

τοποθέτηση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής ισοπεδωτικής 

στρώσης μεταβλητού πάχους και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05με χρήση κοινής ασφάλτου οι οποίες εργασίες θα πραγματοποιηθούν 

ταυτόχρονα και η διάρκειά τους προσδιορίζεται στις 23 ημέρες. 

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 109 ημέρες και το καθημερινο ωράριο εργασιών θα είναι 

8:00 π.μ. – 17:00μ.μ. 
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Εικόνα 14. Δίκτυο εργασιών Project Libre 
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Πίνακας 2 :  Προϋπολογισμός μελέτης για το έργο αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού Αγίας 

Πελαγίας προς Αγία Αναστασία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

            

Περιγραφή εργασίας Μον. 
Μετρ 

Ποσότητα 
Μελέτης 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη   

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ           

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m3 520 2,60 1.352,00   

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 

m3 520 10,10 5.252,00   

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες m3 10 3,55 35,50   

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες m3 10 6,80 68,00   

Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων,στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 

C16/20 

m3 35 94,20 3.297,00   

Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος C16/20 στα Κύθηρα m3 35 32,00 1.120,00   

        Αθροισμα Α 11.124,50 

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

Ανύψωση ή Καταβιβασμός φρεατίου αποχετευσης TEM. 1 135,00 135,00   

Στρώση Στραγγισης οδοστρώματος m3 45 14,75 663,75   

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους m2 2.804 1,48 4.149,92   

Βάση πάχους 0,10m m2 2.804 1,58 4.430,32   

Ασφαλτική προεπάλειψη m2 2.800 1,20 3.360,00   

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 13.000 0,45 5.850,00   

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους t 338 88,72 29.987,36   

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05με χρήση κοινής ασφάλτου 

m2 15.800 7,89 124.662,00   

    
Άθροισμα Β 173.103,35       

    
Aθροισμα 
Α+Β 

184.227,85 

    
Γ.Ε & Ο.Ε 18% 33.161,01     
Σύνολο 217.388,86     
Απρόβλεπτα  32.608,33     
Σύνολο 249.997,19     
Απολογιστικά 2,81     
Σύνολο 250.000,00     
Φ.Π.Α 24% 60.000,00     
Γενικό 
Σύνολο 

310.000,00 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

   

 

 

 Για να προγραμματίσουμε το έργο μας με τη μέθοδο των γνωστών χρόνων 

δραστηριοτήτων  θα δημιουργήσουμε αρχικά έναν πινακα με τις εργασίες που 

πραγματοποιόυνται, τη διάρκεια καθε μιας και τις άμεσα εξαρτώμενες 

δραστηριότητες. Ο προγραμματισμός θα γίνει με τη βοήθεια των PERT/CPM. 

 

 

Δραστηριότητα Περιγραφή 
Άμεσα 

Προηγούμενες 
Χρόνος 

(Εβδομαδες) 

Α1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 
- 3 

Α2 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών 

- 3 

Α3 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 
A1,A2 3 

Α4 
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος 

βραχώδες 
A1,A2 3 

Α5 

Κατασκευή 
ρείθρων,τραπεζοειδών 

τάφρων,στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης 

γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 

A1,A2 3 

Β1 
Ανύψωση ή Καταβιβασμός 

φρεατίου αποχετευσης 
A1,A2 3 

Β2 
Στρώση Στραγγισης 

οδοστρώματος 
A1,A2 3 

Β3 
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκνωμένου πάχους 
B1,B2 2 

Β4 Βάση πάχους 0,10m B1,B2 4 
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Β5 Ασφαλτική προεπάλειψη B1,B2 5 

Β6 
Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη 
B5 4 

Β7 
Ασφαλτική ισοπεδωτική 

στρώση μεταβλητού πάχους 
B5 4 

Β8 

Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 
0,05με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

B5 4 

 

Πίνακας 4 :  Δραστηριότητες του έργου αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς 

Αγία Αναστασία 

 

     Παρατηρώντας τον πίνακα 4 οι δραστηριότητες Α1 και Α2 δεν έχουν άμεσους 

προκατόχους οπότε μπορούν να ξεκινήσουν απευθείας με την έναρξη του έργου. Οι 

δραστηριότητες Α3, Α4 και Α5 δεν μπορούν να ξεκινήσουν αν πρώτα δεν 

ολοκληρωθόυν οι Α1 και Α2. Οι εργασίες Β1 και Β2  για να ξεκινήσουν πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί οι Α1 και Α2 αλλα δεν είναι απαραίτητο να εχουν ολοκληρωθεί 

οι Α3,Α4,Α5 καθώς μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. Οι δραστηριότητες Β3 Β4 

και Β5 για να ξεκινήσουν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι Β1 και Β2. Τέλος είναι 

απαραίτητο να τελειώσει η δραστηριότητα Β5 για να ξεκινήσουν οι Β6 Β7 και Β8. 

Στη συνεχεια ακολουθεί το δίκτυο του έργου. 
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Εικόνα 15 Δίκτυο του έργου 

      

Η εικόνα 15 απεικονίζει το δίκτυο του έργου. Οι δραστηριότητες αντιστοιχούν στους 

κόμβους του δικτύου (που έχουν σχεδιαστεί ως ορθογώνια) και τα τόξα (οι γραμμές 

με τα βέλη) δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι κόμβοι 

έχουν προστεθεί στο δίκτυο για να δηλώσουν την αρχή και το τέλος του έργου. Το 

δίκτυο έργου παρέχει μια βάση για τους υπολογισμούς  PERT / CPM. 

    Για να προσδιορίσουμε το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να αναλύσουμε 

το δίκτυο και να βρούμε την κρίσιμη διαδρομή του δικτύου. Ως κρίσιμη διαδρομή 

ορίζουμε την διαδρομή που ξεκινά απο την πρώτη δραστηριότητα και καταλήγει στη 

τελευταία δραστηριότητα και περιλαμβλανει μόνο τις κρίσιμες δραστηριότητες. Εάν 

υπάρξει καθυστέρηση στις δραστηριότητες της μεγαλύτερης διαδρομής καθυστερεί 

ολόκληρο το έργο. Ετσι  μεγαλύτερη διαδρομή ειναι και η κρίσιμη διαδρομή.  [28] 

   Για να προσδιορίσουμε  την κρίσιμη διαδρομή πρέπει να υπολογίσουμε το 

Νωρίτερο και Αργότερο χρόνο για κάθε δραστηριότητα του έργου. 

  

Ο Νωρίτερος χρόνος έναρξης κάθε δραστηριότητας ορίζεται ως: 
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EF = ES + t 

 

Όπου:  

EF: Νωρίτερος χρόνος λήξης  

ES: Νωρίτερος χρόνος έναρξης  

t: Χρόνος δραστηριότητας 

  Οι δραστηριότητες A1και Α2 μπορούν να ξεκινήσουν με την έναρξη του έργου, 

οπότε ως νωρίτερος χρόνος έναρξης των δραστηριοτήτων A1 και Α2 ορίσθηκε το 0. 

Με χρόνο δραστηριότητας τριών εβδομάδων, ο νωρίτερος χρόνος λήξης για τις 

δραστηριότητες Α1 και Α2 είναι:  

EF = ES + t = 0 + 3 = 3 εβδομάδες 

   Ισχύει οτι κάθε δραστηριότητα δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρις ότου όλες οι άμεσα 

προηγούμενές της να ολοκληρωθούν.Οπότε ο παρακάτω κανόνας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του νωρίτερου χρόνου έναρξης για κάθε 

δραστηριότητα:  

Ο νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης EF μιας δραστηριότητας, είναι ίσος με : τον 

νωρίτερο χρόνο έναρξης της ES, συν την αναμενόμενη διάρκειά της, t. 

Έτσι θα βρόυμε όλους τους χρόνους EF και ES για όλες τις δραστηριότητες του 

έργου. 

 

Α1 : EF = ES + t = 0 + 3 = 3 εβδομάδες 

Α2 : EF = ES + t = 0 + 3 = 3 εβδομάδες 

Α3 : EF = ES(Α1,Α2) + t = 3 + 3 = 6 εβδομάδες 

Α4 : EF = ES(Α1,Α2) + t = 3 + 3 = 6 εβδομάδες 

Α5 : EF = ES(Α1,Α2) + t = 3 + 3 = 6 εβδομάδες 

Β1 :  EF = ES(Α1,Α2) + t = 3 + 3 = 6 εβδομάδες 

Β2 : EF = ES(Α1,Α2) + t = 3 + 3 = 6 εβδομάδες 

Β3 : EF = ES(Β1,Β2) + t = 6 + 2 = 8 εβδομάδες 

Β4 : EF = ES(Β1,Β2) + t = 6 + 4 = 10 εβδομάδες 
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Β5 : EF = ES(Β1,Β2) + t = 6 + 5 = 11 εβδομάδες 

Β6 :  EF = ES(Β5) + t = 11 + 4 = 15 εβδομάδες 

Β7 : EF = ES(Β5) + t = 11 + 4 = 15 εβδομάδες 

Β8 : EF = ES(Β5) + t = 11 + 4 = 15 εβδομάδες 

 

  Σε συνέχεια για την εύρεση της κρίσιμης διαδρομής, ακολουθούμε την αντίθετη 

πορεία στο δίκτυο δηλαδή από τον τελευταίο κόμβο στον αρχικό. 

 Από τη στιγμή όπου ο αργότερος χρόνος λήξης είναι γνωστός για μια 

δραστηριότητα, μπορεί να υπολογισθεί και ο αργότερος χρόνος έναρξης αυτής ως 

εξής:  

LS = LF - t 

Όπου:  

LS: Αργότερος χρόνος έναρξης  

LF: Αργότερος χρόνος λήξης  

t: Χρόνος δραστηριότητας 

 

Οπότε ο αργότερος χρόνος έναρξης της Β8 είναι 15 εβδομάδες. 

 

    Για να προσδιορισθεί ο αργότερος χρόνος λήξης για κάθε δραστηριότητα στο 

δίκτυο μπορεί να εφαρμοσθεί ο παρακάτω κανόνας:  

Ο αργότερος χρόνος λήξης για κάθε δραστηριότητα είναι ο μικρότερος από τους 

αργότερους χρόνους έναρξης όλων των δραστηριοτήτων που ακολουθούν άμεσα την 

εκάστοτε δραστηριότητα. [28] 

Έτσι θα βρόυμε όλους τους χρόνους LS και LF για όλες τις δραστηριότητες του 

έργου. 

 

Β8 : LS = LF - t  = 15 – 4 = 11 

Β7 : LS = LF - t  = 15 – 4 = 11 

Β6 : LS = LF - t  = 15 – 4 = 11 
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B5 : LS = LF – t = 11 – 5 = 6 

B4 : LS = LF – t = 10 – 4 = 6 

B3 : LS = LF – t = 8 – 2 = 6 

B2  : LS = LF – t = 6 – 3 = 3 

B1  : LS = LF – t = 6 – 3 = 3 

A5  : LS = LF – t = 6 – 3 = 3 

A4  : LS = LF – t = 6 – 3 = 3 

A3  : LS = LF – t = 6 – 3 = 3 

A2 : LS = LF – t = 3 – 3 = 0 

A1 : LS = LF – t = 3 – 3 = 0 

 

Βάση όλων των παραπάνω κανόνων το δίκτυο του έργου διαορφώνεται ως εξής: 
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Εικόνα 16 : Δίκτυο έργου με χρόνους δραστηριοτήτων 
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    Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε το χρόνο που μια δραστηριότητα μπορεί να 

καθυστερήσει χωρίς να καθυστερήσει το συνολικό έργο. Ο χρόνος αυτός ονομάζεται 

slack δηλαδή χαλαρός χρόνος και υπολογίζεται ως εξής : 

Slack = LS - ES = LF – EF 

Οπότε ο χαλαρός χρόνος της δραστηριότητας Α3 είναι LS – ES = 3-3 =0 εβδομάδες 

Δραστηριότητα ES LS EF LF Slack 
Κρίσιμη 

Διαδρομή 

Α1 0 0 3 3 0 ΝΑΙ 

Α2 0 0 3 3 0 ΝΑΙ 

Α3 3 3 6 6 0 ΝΑΙ 

Α4 3 3 6 6 0 ΝΑΙ 

Α5 3 3 6 6 0 ΝΑΙ 

Β1 3 3 6 6 0 ΝΑΙ 

Β2 3 3 6 6 0 ΝΑΙ 

Β3 6 6 8 8 0 ΝΑΙ 

Β4 6 6 10 10 0 ΝΑΙ 

Β5 6 6 11 11 0 ΝΑΙ 

Β6 11 11 15 15 0 ΝΑΙ 

Β7 11 11 15 15 0 ΝΑΙ 

Β8 11 11 15 15   ΝΑΙ 

Πίνακας 5 :  Στοιχεία δικτύου έργου 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Από την παραπάνω μελέτη μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η δραστηριότητα Α3 

δεν μπορεί να καθυστερήσει καθόλου περα απο το αρχικό πλάνο και περιλαμβάνεται 

στην κρίσιμη διαδρομή. Επομένως είναι κρίσιμη δραστηριότητα για την ολοκλήρωση 

του έργου στον προβλεπόμενο χρόνο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλες τις 

δραστηριότητες για να βρούμε το χαλαρό χρόνο. Βλέπουμε στον Πίνακα 5 οτι για 

όλες τις δραστηριότητες το αποτέλεσμα είναι 0, το οποίο σημαίνει οτι ολες οι 

δρατηριότητες ακολουθούν το κρίσιμο μονοπάτι και πρέπει να ολοκληρωθούν στο 

χρονικό διάστημα που έχουμε υπολογίσει. Αν καθυστερήσει έστω και μια εργασία το 

έργο θα βγεί εκτός χρονοδιαγράμματος οπότε τα χρονικά περιθώρια για την 

πραγματοποιήση των εργασιών θα πρέπει να είναι αυστηρά. 

    

 Συνοψίζοντας τα βήματα που ακολουθήσαμε για την μέθοδο PERT/CPM είναι : 

• Δημιουργία της λίστας με τις δραστηριότητες του έργου 

• Καθορισμός των άμεσα προηγούμενων δραστηριοτήτων για κάθε 

δραστηριότητα 

• Υπολογισμός του χρόνου για να ολοκληρωθεί κάθε δραστηριότητα 

• Σχεδιασμός του δικτύου που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του έργου και 

τις άμεσα προηγούμενες 

• Χρήση του δικτύου που κατασκευάσαμε για να υπολογίσουμε το νωρίτερο 

χρόνο έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας. Ο νωρίτερος χρόνος λήξης 

της τελευταίας δραστηριότητας του δικτύου αντιπροσωπεύει τον χρόνο που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο 

• Χρήση του χρόνου λήξης που υπολογίσαμε και ξεκινώντας από το τέλος του 

δικτύου προς την αρχή υπολογίζουμε τον αργότερο χρόνο λήξης και έναρξης 

για κάθε δραστηριότητα. 

• Υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ του αργότερου χρόνου έναρξης και του 

νωρίτερου χρόνου έναρξης για κάθε δραστηριότητα με σκοπό την εύρεση του 

περιθώριου χρόνου για καθεμία απο αυτές. 

• Βρίσκουμε τις δραστηριότητες με περιθώριο χρόνου 0 οι οποίες είναι και οι 

κρίσιμες δραστηριότητες.του δικτύου 

• Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που βρήκαμε στα παραπάνω βηματα ώστε να 

δημιουργήσουμε εναν προγραμματισμό για το έργο. 
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    Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε το έργο αποκατάσταση ζημιών από 

πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγία Αναστασία. Το έργο αυτό είναι πολυ 

σημαντικό για την περιοχή καθώς αποκαταστάθηκε το οδικό δίκτυο για τη διελευση 

οχημάτων και την ευκολοτερη προσβαση στις γύρω περιοχές. Το έργο ολοκληρώθηκε 

εντός χρονοδιαγράμματος, εντός προϋπολογισμού καθώς και εντός τεχνικών 

προδιαγραφών. Οι εργασίες τοποθετηθηκαν στο πρόγραμμα Project Libre βάση του 

οποίου δημιουργήσαμε το διάγραμμα Gantt. Στο κομμάτι των εργασιών παρόλο που 

το έργο ολόκληρώθηκε στην ώρα του δεν έλλειψαν κάποιες μικρές τεχνικές 

δυσκολίες όπως στην τοποθέτηση του αγωγού χρειάστηκε να φτιαχτεί ενας δρόμος 

αφου το μέρος δεν ήταν προσβάσιμο ωστε να μπορέσουν οι γερανοί να μεταφέρουν 

τους σωλήνες του αγωγού σε εκείνο το σημείο. 

    Κλείνοντας, αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας ηταν να κατανοήσουμε 

πλήρως το αντικείμενο της διοίκησης έργων, ένα πεδίο το οποίο στην εποχή μας είναι 

συνεχώς αναπτυσσόμενο, από μεγάλα εως μικρά έργα κατασκευής κτιρίων ,οδοποιίας 

και γενικότερα και αλλων έργων του κατασκευαστικού τομέα .Επιπλέον είναι πολυ 

σημαντικό να υπάρχει σωστή σχέση κόστους και χρόνου σε ένα έργο,  να τηρούνται 

τα χρονικά περιθώρια και να μην ανεβαίνει το κόστος. Άλλωστε όπως αναφέρει ο De 

Wit A.(1988) τα πιο κατάλληλα κριτήρια για για την επιτυχία ενός έργου είναι οι ίδιοι 

στόχοι του έργου και κρίνεται επιτυχές ή αποτυχημένο ανάλογα το ποσοστό 

επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί εξαρχής.[29]   Στο εξωτερικό η διαχείριση 

έργων είναι σε πιο προχωρημένο επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα που βρίσκεται 

ακόμα σε πρώιμο στάδιο όμως  υπάρχει ανάγκη για συστηματικότερη οργάνωση και 

γίνονται καθημερινά βήματα προς αυτή την κατευθυνση κατι το οποίο κρινεται 

θετικό. 
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Εικόνα 17 Χωματουργικές Εργασίες 

 

Εικόνα 18 : Εκσκαφή και διαπλάτυνση του δρόμου 
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Εικόνα 19 : Εκσκαφή και διαπλάτυνση του δρόμου 

 



Διοίκηση Έργων σε Οδοποιία και Λήψη Απόφασης 

July 10, 2020 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

57 

 

Εικόνα 20 : Χωματουργικές Εργασίες 

 

Εικόνα 21 : Τοποθέτηση αγωγού 
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Εικόνα 22 : Τοποθέτηση αγωγού 
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Εικόνα23: Τοποθέτηση τμήματος αγωγού 
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Εικόνα 24 : Τοποθέτηση αγωγού 
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Εικόνα 25 : Αγωγός για μεταφορά υδάτων στη θάλασσα 

 

     Οι εικόνες 17,18, 19 και 20 είναι από τις χωματουργικές εργασίες κατα τις οποίες 

εγινε εκσκαφή και διαπλάτυνση του δρόμου μιας και επρεπε να σκαψουμε στο βουνό 

ωστε να έχουμε πλάτος δρόμου 10m. Βρισκόμαστε εντός σχεδίου πόλεως. 

 

Στις εικόνες 21.22,23,24 και 25 βλεπουμε τον αγωγό που τοποθετήθηκε ωστε τα νερα 

από φρεάτια να κατευθύνονται στην θάλασσα. Επειδή το μέρος δεν ήταν προσβάσιμο 

φτιάχτηκε δρόμος ωστε να μπορουν να πλησιάσουν οι γερανοί και να μεταφέρουμε 

και να τοποθετήσουμε τους σωλήνες. 
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Εικόνα 26 :  Φορτηγό αδειάζει την ασφαλτο στο finisher το οποίο στρώνει το υλικό στο δρόμο 
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Εικόνα 27 : το finisher στρώνει ίσια το υλικό στο διαμορφομένο έδαφος 
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Εικόνα 28 : ο σδοστρωτήρας  πατάει  το υλικό για να δέσει 

 

    Στις φωτογραφίες 26 ,27, 28 βλέπουμε τη διαδικασία ασφαλτόστρωσης. Αν 

θέλουμε τελική στρώση 5cm κάνυμε το υλικό μας λιγο πιο παχύ και η τιμή που 

θέλουμε βγαίνει αφου περάσεο ο οδοστρωτήρας.Πολυ βασικό είναι το υπόστρωμα 

από υλικό 3Α το οποίο το ρίχνουμε στρώση στρώση για να πατηθεί καλα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT ΣΤΟ PROJECT LIBRE 

 

Εικόνα 29 Διάγραμμα Gantt απο Project Libre 
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