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κηθξόηεξε από ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε πξόνδν ηνπ
έξγνπ.
ύκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Assaf, S., et.al. (2005),
πνζνζηό 70% ησλ ηερληθώλ έξγσλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ
πεξηειάκβαλε έξγα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ανπδηθή
Αξαβία, παξνπζηάδεη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο.
ρεηηθή έξεπλα ησλ Doloi, H., et.al, (2012), πνπ
αθνξά ηερληθά έξγα ζηελ Ηλδία, δείρλεη όηη ε ρώξα
βξίζθεηαη ζε ρακειό επίπεδν ζε όηη αθνξά ηελ ρξνληθή
απόδνζε κε βάζε ην αξρηθό ρξνλνδηάγξακκα ησλ
ηερληθώλ έξγσλ. Σα ζηνηρεία ησλ αξκόδησλ αξρώλ
δείρλνπλ όηη από έλα δείγκα 951 ηερληθώλ έξγσλ, ηα 309
έρνπλ νηθνλνκηθέο ππεξβάζεηο θαη ηα 474 ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο.
Οη αηηίεο ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ ελδέρεηαη λα
ζρεηίδνληαη κε επηπξόζζεηεο εξγαζίεο, θαζπζηεξήζεηο
εγθξίζεσλ θνξέσλ, πξνβιεκαηηθή ξνή πόξσλ, θαηξηθέο
ζπλζήθεο, θαθή δηαρείξηζε, κεησκέλε παξαγσγηθόηεηα,
αηπρήκαηα, ειιείςεηο εμνπιηζκνύ, έιιεηςε εκπεηξίαο
αλαδόρνπ θ.α.
Ζ εκθάληζε ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
πγθεθξηκέλα, παξεκπνδίδεηαη ε πξόνδνο ηεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγείηαη αξλεηηθό θιίκα ζηελ
ζπλεξγαζία ησλ δηαθόξσλ ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ,
επηθέξεη ρξνληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξβάζεηο θαη κεηώλεη
ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδόρνπ.
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο νη ρξνληθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππεξβάζεηο δελ είλαη απνηέιεζκα κίαο κόλν
ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο, αιιά ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε
δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαζπζηέξεζαλ.
(Schumacher, L. 2011).
Ζ αλάιπζε ρξνλνδηαγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ δηεξεύλεζε ησλ γεγνλόησλ πνπ νδήγεζαλ ζε ρξνληθή
ππέξβαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη έρεη σο
ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ζπληειεζηώλ
ηνπ έξγνπ ζηελ ζπλνιηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε (Fawzy,
S.A., et.al, 2012).
Ζ απόδνζε ππαηηηόηεηαο κεηαμύ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ
έξγνπ απνηειεί πνιύηηκν ζηνηρείν γηα ηελ επίιπζε
ηερληθώλ δηαθνξώλ Yang, J., et.al., (2009).

Πεξίιεςε – Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε
δηεξέπλεζε ηεο αλάιπζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ έξγνπ γηα ηελ
ππνβνήζεζε επίιπζεο ηερληθώλ δηαθνξώλ. Καηά ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπρλά εκθαλίδνληαη ηερληθέο δηαθνξέο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, δειαδή
θαζπζηέξεζε ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ελώ
ην δηαθύβεπκα είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ
έξγνπ κε αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Πξαγκαηνπνηείηαη
δηεξεύλεζε ησλ κεζόδσλ αλάιπζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ
ηερληθώλ έξγσλ θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ ππνβνήζεζε
επίιπζεο ηερληθώλ δηαθνξώλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία
κηαο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ
θαηάηαμε ηερληθώλ έξγσλ κε θξηηήξην ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Σερληθέο δηαθνξέο, Υξνληθέο θαζπζηεξήζεηο

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ πξνθύπηνπλ
δηάθνξα δεηήκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ θπζηνινγηθή
πνξεία ηεο εθηέιεζεο όπσο απηή έρεη νξίδεηαη από ηελ
ζύκβαζε (Delay and disruption protocol, 2002). Δμαηηίαο
ηέηνησλ δεηεκάησλ είλαη πηζαλόλ θάπνην κέξνο ησλ
ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ λα δηεθδηθήζεη αμηώζεηο όπσο
ρξνληθή
παξάηαζε
ή
νηθνλνκηθή
απνδεκίσζε
ηζρπξηδόκελν δεκηέο πνπ έρεη ππνζηεί εμαηηίαο
επηπξόζζεηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ή επηπιένλ πόξσλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Ζ αδπλακία παξαθνινύζεζεο
θαη αξκνληθήο δηεπζέηεζεο απηώλ ζπρλά νδεγεί ζηελ
εκθάληζε ηερληθώλ δηαθνξώλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Με ηελ παξνύζα κειέηε επηδηώθεηαη ε δηεξεύλεζε
ησλ κεζόδσλ αλάιπζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ ηερληθώλ
έξγσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε επίιπζεο ηερληθώλ δηαθνξώλ.
θνπόο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θιίκαθαο
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο κε
θξηηήξην ηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ βαζκό επηηπρίαο θαη πξνζέγγηζεο
ησλ ζηόρσλ ηνπο.
ε επίπεδν έξγνπ ε έλλνηα ηεο ρξνληθήο
θαζπζηέξεζεο πξνθύπηεη σο ρξνληθή ππέξβαζε ή σο
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ γηα ηελ νινθιήξσζή
ηνπ θαη ζπκβαίλεη όηαλ ε πξαγκαηηθή πξόνδνο είλαη

II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

A. Μέθοδοι ανάλσζης τρονοδιαγραμμάηων.
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Πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ησλ
κεζόδσλ αλάιπζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ ηερληθώλ έξγσλ.
πγθεθξηκέλα γίλεηαη δηεξεύλεζε ησλ κεζόδσλ πνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ εθ ησλ πζηέξσλ
αλάιπζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο θαη νη πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
κεζόδσλ ηεο αλάιπζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ θαηά ην
πξσηόθνιιν
πνπ
παξνπζηάδεηαη
ζην
AACE®
International Recommended Practice No. 29R-03
FORENSIC SCHEDULE ANALYSIS TCM Framework:
6.4 – Forensic Performance Assessment.
Οη κέζνδνη αλάιπζεο θαηεγνξηνπνηνύληαη κε θξηηήξηα
όπσο ν ρξόλνο δηεμαγσγήο ηεο αλάιπζεο, ν βαζκόο
παξέκβαζεο
ηνπ
αλαιπηή.
Παξνπζηάδνληαη
νη
δηαθνξεηηθέο
κεζνδνινγίεο
αλάιπζεο
ρξνλνδηαγξακκάησλ έξγσλ δηακέζνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπο
ζε απιό ηερληθό έξγν πνπ απνηειείηαη από 7
δξαζηεξηόηεηεο θαη εκθαλίδεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Από
ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (πηλ. I)
πξνθύπηεη όηη ε αλακελόκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ είλαη 1/10/2012 θαη ε θξίζηκε δηαδξνκή
απνηειείηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 1-3-6.

Πξαγκαηηθό Υξνλ/κκα (θαζαξή επίπησζε)
Μνληει. Πξνζζεηηθή Μέζνδνο
Πξνζαξκ. Υξνλ/κα Αλαθνξάο
Πξνζαξκ. Πξαγκαηηθό Υξνλ/κα
Μνληει.Αθαηξεηηθή Μέζνδνο
Μέζνδνο Αλάιπζεο Δπηπηώζεσλ
Γηαθνξνπ. Μέζ. αλάιπζεο
Ζκεξήζηα ρξνληθά «παξάζπξα»
Isolated collapsed but for method

B. Μελέηη περίπηωζης
Σν θύξην αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε
αλάιπζε ζηνηρείσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηεο ζήξαγγαο
Καξαηδά (9), 1,4 ρικ, ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα Παλαγηά – Γξεβελά, ην νπνίν
απαζρνιεί ζην ζύλνιό ηνπ σο κειέηε πεξίπησζεο ηελ
έξεπλα ηεο Εεζηάδε Α. (2012) γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
αηηηώλ ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ.
Από ηελ έξεπλα απηή πξνθύπηεη όηη «νη ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ δελ νθείινληαλ ζηελ
αλεπαξθή πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ»
Αηηία ζεκαληηθώλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ
επεξέαζαλ ηελ πνξεία ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ ήηαλ «νη
έληνλεο ζπγθιίζεηο θαη ξεγκαηώζεηο ζην θέιπθνο ηνπ
εθηνμεπόκελνπ
ζθπξνδέκαηνο
ηεο
πξνζσξηλήο
ππνζηήξημεο, ραιάξσζε ηεο πεξηβάιινπζαο βξαρνκάδαο
θαη εθδήισζε θαηαπηώζεσλ ζε ήδε δηαλνηγκέλα ηκήκαηα
ησλ ζεξάγγσλ Καξαηδά θαη Κνηιώκαηνο.
Λόγσ ηεο εκθάληζεο ησλ απξόβιεπησλ ζπλζεθώλ
εδάθνπο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ
εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο εγθξίζεθε θαη ρνξεγήζεθε από
ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε, παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηξηώλ (3) κελώλ
(Εεζηάδε Α., 2012).
Ζ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ
εξγαζηώλ ηεο ζήξαγγαο 9 είλαη βάζεη ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαθνξάο ε 30/06/07 ελώ ε
πξαγκαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο είλαη 20/12/08,
δειαδή ην έξγν νινθιεξώλεηαη κε 453 εκέξεο ρξνληθήο
θαζπζηέξεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην 75% ηεο ζπκβαηηθήο
δηάξθεηαο..
Όζνλ αθνξά ηελ θξίζηκε δηαδξνκή γηα ην έξγν 9,
βάζεη ηνπ αξρηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο βξηζθόηαλ ζηηο
εξγαζίεο ηνπ δεμηνύ θιάδνπ ελώ βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνύ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
εμαηηίαο
ησλ
ρξνληθώλ
θαζπζηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ, θαη νη εξγαζίεο ηνπ
αξηζηεξνύ θιάδνπ κεηαηξάπεθαλ ζε θξίζηκεο.
Γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ θαη
ηεο αμίσζεο ηνπ αλαδόρνπ γηα ρξνληθή παξάηαζε
(κειεηώληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ έξγνπ 9 σο
κεκνλσκέλν ηκήκα ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία),
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ησλ επηπηώζεσλ.
Με βάζε ηελ κέζνδν απηή, νπνηαδήπνηε ρξνληθή
θαζπζηέξεζε απνκνλώλεηαη θαη εξεπλάηαη γηα ηελ
πνζνηηθνπνίεζε
ησλ
επηπηώζεσλ
ηεο
ζην
ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο.

ΠΗΝΑΚΑ I
ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Δξαζη/εηα
Έλαξμε
1
2
3
4
5
6
7
Σέινο

Δηάξθεηα
0
5
3
3
4
3
6
4
0

Έλαξμε
12/09/12
12/09/12
12/09/12
19/09/12
19/09/12
17/09/12
24/09/12
25/09/12
01/10/12

Πέξαο
12/09/12
18/09/12
14/09/12
21/09/12
24/09/12
19/09/12
01/10/12
28/09/12
01/10/12

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηνπνηεκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ην έξγν νινθιεξώλεηαη κε ρξνληθή
θαζπζηέξεζε 9 εκεξώλ. Ζ πξαγκαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη 04/10/2012 θαη ε θξίζηκε
δηαδξνκή απνηειείηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 1-4-7.
Πξαγκαηνπνηείηαη
εθηίκεζε
ηεο
απόδνζεο
ππαηηηόηεηαο ηεο ρξνληθήο ππέξβαζεο κε δηάθνξεηηθέο
κεζνδνινγίεο αλάιπζεο. Ζ ζεκαζία ηεο επηινγήο ηεο
θαηάιιειεο κεζόδνπ θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα II, όπνπ
γίλεηαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαθνξεηηθώλ
κεζόδσλ. Σα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηεο
πην θαηάιιειεο κεζόδνπ είλαη νη όξνη ηεο ζύκβαζεο, ν
ζθνπόο ηεο αλάιπζεο, ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε αμηνπηζηία
ησλ πεγώλ δεδνκέλσλ, ην κέγεζνο θαη ε πεξηπινθόηεηα
ηεο ηερληθήο δηαθνξάο θαη ν δηαζέζηκνο ρξόλνο.
ΠΗΝΑΚΑ II
ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ ΑΝΑΛΤΖ
ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Μέζνδνο αλάιπζεο
ύγθξηζε Υξνλ/αηνο Αλαθνξάο κε
Πξαγκαη.Υξνλ/ακκα ζην ζύλνιν ηεο
δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ
ύγθξηζε Υξνλ/ηνο Αλαθνξάο κε

7 εκέξεο
8 εκέξεο
8 εκέξεο
9 εκέξεο
9 εκέξεο
12 εκέξεο
9 εκέξεο
5 εκέξεο

Υξνληθή
Παξάηαζε

ΙIΙ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ:

11 εκέξεο

Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε, πνπ γίλεηαη
γηα ηελ ζήξαγγα Καξαηδά σο κεκνλσκέλν έξγν, είλαη ην
αξρηθό
ρξνλνδηάγξακκα
πνπ
ιακβάλεηαη
σο

9 εκέξεο

11

ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο θαη ην αλαζεσξεκέλν
ρξνλνδηάγξακκα, πνπ ιακβάλεηαη σο πξαγκαηνπνηεκέλν
ρξνλνδηάγξακκα.
ην αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελζσκαηώλνληαη
όια ηα γεγνλόηα θαζπζηέξεζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη έσο
ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα ηελ
δηαθνξνπνηεκέλε εμέιημε ησλ εξγαζηώλ από ην
ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο.
Σα ζηνηρεία ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ
ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ έρνπλ πξνθύςεη ζηα πιαίζηα
παξαδνρώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα III, πνπ αθνινπζεί.
ΠΗΝΑΚΑ II
ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΡΟΝΗΚΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΩΝ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΤΣ/Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΗΜΕΡΕ)
35
71
45
68
25
46
127
50
30
64
68
30
50
88
78
62
10
48
88
59
29
30
5
5
62

ρήκα 1. Δηζαγσγή πξώηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο θαηά ηελ αλάιπζε
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ

ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
ΚηΔ
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
Αλάδνρνο
Αλάδνρνο
ΚηΔ
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
3Ο Μέξνο

Ζ δεύηεξε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ πξνθύπηεη
επεξεάδνληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αξηζηεξνύ θιάδνπ
εηζάγεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο θαη έρεη σο
απνηέιεζκα κεηαθίλεζε ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο
ηνπ αξηζηεξνύ θιάδνπ ηεο ζήξαγγαο. Ζ θξίζηκε δηαδξνκή
απνηειείηαη από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεμηνύ θιάδνπ, πνπ
δελ επεξεάδνληαη από ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε (2) θαη
άξα δελ ππάξρεη θακία επίπησζε ζηελ εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν εηζάγνληαη όιεο νη ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα. Σα απνηειέζκαηα
ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα IV πνπ αθνινπζεί, όπνπ
θαίλνληαη νη επηπηώζεηο ηεο θάζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο
ζηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζήξαγγαο.
ΠΗΝΑΚΑ IV
ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΥΡΟΝΗΚΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΩΝ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΤΣ/Η

Ζ πξώηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ πξνθύπηεη
επεξεάδνληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεμηνύ θιάδνπ
εηζάγεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο, όπσο θαίλεηαη
ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί θαη επεξεάδεη ηελ θξίζηκε
δηαδξνκή, επηθέξνληαο ρξνληθή ππέξβαζε 35 εκεξώλ
ζηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζήξαγγαο.
Ζ ρξνληθή θαζπζηέξεζε ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ ΚηΔ ή
ηνπ Αλαδόρνπ, ζρεηίδεηαη κε θαηνιίζζεζε πξαλνύο θαη
ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο αζηνρίαο απηήο, είλαη
απξόβιεπηε θαη κε απνδεκηώζηκε.
Ωζηόζν, κε βάζε ηελ επίπησζή ηεο ζηελ νκαιή
πνξεία ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη πξόζζεην ρξόλν
35 εκεξώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΕΠΙΠΣΩΗ Ε
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΟΛΟΚΛ.
35
26
47
33
31
65
31
51
63
11
30
41
-

ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
ΚηΔ
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
Αλάδνρνο
Αλάδνρνο
ΚηΔ
3Ο Μέξνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
ΚηΔ
Αλάδνρνο
3Ο Μέξνο

Από ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ πνπ επηθέξνπλ νη
ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ
πξνθύπηεη όηη ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη ρξνληθή παξάηαζε
311 εκεξώλ.
ύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξνπζηάζηεθαλ ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 1.273 εκεξώλ, κε
ππαηηηόηεηα ηνπ ΚηΔ (42%) , ηνπ αλαδόρνπ (43%) ή Σξίησλ
(15%). Γηα νξηζκέλεο από ηηο παξαπάλσ ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο
επζύλνληαη
ηαπηόρξνλα
δηαθνξεηηθνί
ζπληειεζηέο θαη άξα είλαη ηαπηόρξνλεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο.

πιένλ αμηόπηζηε κεηαμύ εθείλσλ πνπ αμηνινγνύληαη. Σα
βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ζρεηίδνληαη κε ην
γεγνλόο όηη νη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο αλαιύνληαη ε θάζε
κηα μερσξηζηά θαη επλνεί ηελ κείσζε ησλ δηαθσληώλ
αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ. Σν βαζηθό
πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ
κνληεινπνηεκέλε πξνζζεηηθή θαη αθαηξεηηθή κέζνδν
είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνληθώλ
θαζπζηεξήζεσλ όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ.
Γεδνκέλεο ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ρξνληθώλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηα ηερληθά έξγα θξίλεηαη ζθόπηκε ε
αλάπηπμε κηαο θιίκαθαο αμηνιόγεζήο ηνπο κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπο.
Ζ εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ
έξγσλ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή
εξγαζία,
εμαζθαιίδεη
κεγαιύηεξν
βαζκό
αληηθεηκεληθόηεηαο γηα ηελ απόδνζε ππαηηηόηεηαο θαηά
ηελ εκθάληζε ηερληθώλ δηαθνξώλ εμαηηίαο ρξνληθώλ
θαζπζηεξήζεσλ. Δπίζεο, κε ηνλ ηξόπν απηό είλαη
δπλαηόλ , ζε κειινληηθή βάζε, λα δεκηνπξγεζεί έλα
ελεκεξσκέλν κεηξών σο βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ κε ζθνπό ηελ
αλαβάζκηζε ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αζηνρηώλ.

Σν πνζνζηό ηεο ρξνληθήο ππέξβαζεο ηεο πξαγκαηηθήο
από ηελ ζπκβαηηθή δηάξθεηα θάζε έξγν είλαη έλα κέγεζνο
πνπ θαηαηάζζεη δηαθνξεηηθά έξγα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα
κε ηηο ρξνληθέο απνθιίζεηο πνπ πξνέθπςαλ.
Ωζηόζν, ην πνζνζηό απηό δελ πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξνληθώλ
θαζπζηεξήζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ρξνληθή ππέξβαζε.
ύκθσλα κε ηελ κέζνδν αλάιπζεο επηπηώζεσλ ησλ
ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ, ηα γεγνλόηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ
έρνπλ πξαγκαηηθό αληίθηππν πνπ αληηζηνηρεί ζε κεηαηόπηζε ηεο
εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαηά 464 εκέξεο. ηνλ
πίλαθα V πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ θάζε
ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ ζηελ θαζπζηέξεζε απηή.

Ζ ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνύ επζύλεο ηνπ θάζε
ζπληειεζηή ηνπ έξγνπ ζηελ ζπλνιηθή ρξνληθή απόθιηζε
από ην ρξνλνδηάγξακκα αλαθνξάο κε ηηο πηζαλέο αηηίεο
ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη
ζηελ απνθπγή ζεκαληηθώλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ ζε
κειινληηθά έξγα παξόκνηαο θιίκαθαο.
Ζ ρξήζε κηαο θιίκαθαο αμηνιόγεζεο δηαζθαιίδεη εσο
έλα βαζκό ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαηά ηελ δηεξεύλεζε
ησλ ηερληθώλ δηαθνξώλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνθύςεη
εμαηηίαο ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ.
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ΠΗΝΑΚΑ V
ΤΜΒΟΛΖ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΖΝ ΤΝΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΚΖ
ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ

ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ
ΑΝΑΓΟΥΟ
ΚηΔ
3ν ΜΔΡΟ
ΤΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΕ
ΥΡΟΝ.ΚΑΘ/
Η

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ
ΣΟΤ ΤΝ.
ΥΡ. ΚΑΘ/Η

153
276
35
464

33%
60%
7%
100%

ΙV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ:
Με βάζε ηελ κειέηε ησλ Arditi, et al. (2006) γηα ηελ
δηεξεύλεζε ησλ θξηηεξίσλ, ε κέζνδνο αλάιπζεο
επηπηώζεσλ ησλ ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ θξίλεηαη σο ε
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