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Περίληψη – Σηην παπούζα διπλωμαηική
επγαζία ππαγμαηοποιείηαι μελέηη σπονικού
και οικονομικού ππογπαμμαηιζμού ζε
εγκαηάζηαζη
επεξεπγαζίαρ
λςμάηων
καθώρ και ηην καηαζκεςή ηων εξωηεπικών
δικηύων ζύνδεζηρ οικιζμών. Ο ζκοπόρ ηηρ
είναι η εύπεζη ηηρ διάπκειαρ ςλοποίηζηρ
ηος έπγος και ηος κόζηοςρ καηαζκεςήρ ηος
καθώρ και η εξέηαζη εναλλακηικού
ζεναπίος με ζκοπό ηην μείωζη ηηρ
διάπκειαρ αςηήρ.
Λέμεηο θιεηδηά: ρξνληθφο θαη νηθνλνκηθφο
πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, δηαρείξηζε έξγνπ,
εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ

I.

ΔΙΑΓΧΓΗ

Οη ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο
ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, παξάγνληαο
απφβιεηα ηα νπνία μεπεξλνχλ ηελ θέξνπζα
ηθαλφηεηα ηνπ πιαλήηε. Κπξίσο νη πδάηηλνη
πφξνη πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο
θαζψο απνηεινχλ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο
απνδέθηεο ηεο ξχπαλζεο. Σα ηειεπηαία
ρξφληα ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε
επξσπατθφ επίπεδν, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα
γηα ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ λφκσλ πνπ

Γηπι. Μεραληθφο
Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
αθνξνχλ ηεο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζαλ απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο νηθνινγηθήο
ζπλείδεζεο. Δπίζεο, αλαδεηνχληαη κέζνδνη
θαη ηερληθέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξε
ζεκαζία έρνπλ ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, ζθνπφο ησλ
νπνίσλ είλαη ε θαηά ην κέηξν ηνπ εθηθηνχ
απνκάθξπλζε ησλ αθάζαξησλ θαη βιαβεξψλ
γηα ην πεξηβάιινλ ζπζηαηηθψλ ηνπο, ψζηε
απηά ζηελ ζπλέρεηα λα δηαηεζνχλ αθίλδπλα
ζην πεξηβάιινλ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία αξρηθά ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ κία
κνλάδα
δεπηεξνβάζκηαο
επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ (ζπλεζέζηεξε ιχζε επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν).

II.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

Η κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε θπξίσο
γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο ήηαλ ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.
Δξεπλήζεθαλ κέζνδνη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
ζε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη
ζηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία.
Αλαιχζεθαλ νη κέζνδνη ρξνληθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ν
ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηά

ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο. ηφρνο ηεο
εξγαζίαο είλαη λα πξνγξακκαηηζζεί ε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε
ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζήο ηνπ θαη ηνπ
θφζηνπο ηνπ θαζψο ε εχξεζε ηξφπσλ κείσζεο
ηεο δηάξθεηαο απηήο.
ηελ
παξνχζα
εξγαζία
αξρηθά
αλαιχεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ
αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο
ιπκάησλ. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ην
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ΔΔΛ θαζψο θαη ησλ
δηθηχσλ
ζχλδεζεο
ησλ
νηθηζκψλ.
Αθνινπζνχλ νη πξνκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ,
ε εχξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
κεραλεκάησλ έξγνπ, ε ζεψξεζε ησλ πφξσλ
πξνζσπηθνχ
θαη
θαζνξίδνληαη
νη
δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο δηάξθεηέο ηνπο θαη ηηο
αιιεινπρίεο ηνπο. Σέινο εηζάγνληαη φια ηα
δεδνκέλα ζην πξφγξακκα MS Project.
Αθνινπζεί
ν
πίλαθαο
κε
ηηο
δξαζηεξηφηεηεο
πνπ
πξφθεηηαη
λα
πινπνηεζνχλ
Α/Α
Όλνκα εξγαζίαο
1
Δγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ
2
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ
ζθπξνδέκαηνο
3
Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ
ζηνηρείσλ ζθ/ηνο
4
Απφζεζε θαζαηξέζεσλ κνλάδαο
5
Δθζθαθέο ΔΔΛ
6
Μεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο
κνλάδαο
7
Θεκειίσζε
8
Δπηρψζεηο
9
Αλσδνκή
10
Σνηρνπνηίεο
11
Δπηρξίζκαηα
12
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ
13
Μφλσζε δψκαηνο
14
Μαξκαξνπνδηέο

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ
Υξσκαηηζκνί
Λνηπά ηειεηψκαηα
Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο
ηεγαλνπνίεζε εζσηεξηθψλ
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο
Καηαζθεπή θηγθιηδσκάησλ
αζθαιείαο
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
Καζαξηζκφ πθηζηάκελνπ αγσγνχ
απνρέηεπζεο
Γίθηπν ζσιελψζεσλ
Φεθηαθή βηληενζθφπεζε αγσγψλ
απνρέηεπζεο
Δπίζηξσζε κε ακκνραιηθψδε πιηθά
Κξάζπεδα αχιεηνπ ρψξνπ
Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ
Αζθαιηηθφ νδφζηξσκα
Έξγα πξαζίλνπ
Πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα
Δθζθαθέο αληιηνζηαζίσλ
Μεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο
αληιηνζηαζίσλ
Θεκειίσζε αληιηνζηαζίσλ
Δπηρψζεηο ζηα αληιηνζηάζηα
Δγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
νηθίζθσλ
Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο
αληιηνζηαζίσλ
Υξσκαηηζκνί αληιηνζηαζίσλ
Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ
Πεξίθξαμε κε ζπξκαηφπιεγκα
αληιηνζηαζίσλ
Δθζθαθή δηθηχσλ
Μεηαθνξά πξντφλησλ
εθζθαθψλ δηθηχσλ
Σνπνζέηεζε αγσγψλ θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ
Δπίρσζε ζθακκάησλ

44
45

III.

Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ δξφκσλ κε
ακκνραιηθψδε πιηθά
Απνθαηάζηαζε
αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Δηζάγνληαο φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα
ζην πξφγξακκα MS Project θαη ζεσξψληαο
φηη ην έξγν ζα αξρίζεη λα θαηαζθεπάδεηαη
ζηηο 03/06/2019, πξνθχπηεη φηη ε εκεξνκελία
ιήμεο ηνπ είλαη ε 19/06/2020 ή 264
εξγάζηκεο κέξεο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ
έξγνπ αλέξρεηαη ζε 487.920,00 €.
ηελ ζπλέρεηα
 Απμάλνπκε
ηνπο
πφξνπο
ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εξγαζηψλ ησλ αληιηνζηαζίσλ θαηά 85%, έηζη
ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα λα νινθιεξσζεί ζε 83
εκέξεο. Η αχμεζε απηή πξνηείλεηαη θαζψο
είλαη ε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα θξίζηκε
δξαζηεξηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα
δεκηνπξγεζνχλ δχν αλεμάξηεηα ζπλεξγεία,
ηα νπνία ζα εθηεινχλ παξάιιεια ηηο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο
εξγαζίεο
ησλ
αληιηνζηαζίσλ.
 Γηπιαζηάδνπκε
ηνπο
πφξνπο
ζηηο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο ΔΔΛ
(νκνίσο ζα δνπιεχνπλ παξάιιεια δχν
ζπλεξγεία ζε δχν κέησπα), έηζη ψζηε ε
δξαζηεξηφηεηα λα νινθιεξσζεί ζε 60
κέξεο. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο απηήο είλαη φηη
αλ θαη ε αχμεζε ησλ πφξσλ ζηελ
δξαζηεξηφηεηα
Η/Μ
αληιηνζηαζίσλ
ζεκαίλεη κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο (απφ 150
ζε 83 κέξεο), πξνθχπηεη αιιαγή ηεο
θξίζηκεο δηαδξνκήο,
 Απμάλνπκε ηνπο πφξνπο ζηηο πδξαπιηθέο
εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγψλ θαη
θξεαηίσλ (νκνίσο κε παξαπάλσ ζα
εξγάδνληαη δχν ζπλεξγεία πδξαπιηθψλ ζε
δηαθνξεηηθά κέησπα) θαηά 80%, έηζη ψζηε ε

εξγαζία λα νινθιεξσζεί ζε 86 κέξεο.. Ο
ιφγνο ηεο επηινγήο απηήο είλαη πσο θαηά ηελ
αχμεζε ησλ πφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
Η/Μ ηεο ΔΔΛ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ,
πξνθχπηεη αιιαγή ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο.
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αιιαγέο
ζηνπο πφξνπο, πξνθχπηνπλ πιένλ δχν
θξίζηκεο δηαδξνκέο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο
ηνπ έξγνπ απμάλεηαη θαηά 20.408,00 € θαη
πιένλ αλέξρεηαη ζηηο 508.328,00€.

IV.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Σα νθέιε ηνπ ρξνληθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ
είλαη
πνιιαπιά. Ο πξνγξακκαηηζκφο καο δίλεη
κία εθ ησλ πξνηέξσλ αληίιεςε ηφζν ηεο
δηάξθεηαο πινπνίεζεο ελφο έξγνπ φζν θαη
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ. Δπίζεο
βνεζάεη ζηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζε
πεξίπησζε απνθιίζεσλ, εθφζνλ έρνπλ
ιεθζεί ππφςε νη παξάγνληεο νη νπνίνη
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηνπ
έξγνπ, κε ζθνπφ ηελ κε θαζπζηέξεζε
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ κε ππέξβαζε
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ
πνπ έρνπλ πξνζπκθσλεζεί.
Απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ βαζηθνχ κε ην
ελαιιαθηηθφ ζελάξην είλαη θαλεξή ε
νηθνλνκία ρξφλνπ ε νπνία επηηπγράλεηαη.
πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη κείσζε ηνπ
ρξφλνπ θαηά 67 εκέξεο εξγαζίαο ή 25,38%,
ελψ ε αχμεζε ησλ πφξσλ γίλεηαη κφλν ζε
ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζχλνιν ζαξάληα
πέληε. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απμάλεηαη απφ
ηα 487.920,00€ ζηα 508.328,00€, δειαδή
απμάλεηαη θαηά 20.408,00€. Αλ φκσο
πνζνηηθνπνηεζεί ε ECLI:EU:C:2015:684
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθαζηεξίνπ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο, ιφγσ
κε ελαξκφληζεο ηνπ Γήκνπ Γνμάηνπ ζηελ

επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ επεμεξγαζία
ησλ πγξψλ απνβιήησλ, αλαινγηθά κε
πξνγελέζηεξε φκνηα απφθαζή φπνπ ην
Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην επέβαιε πξφζηηκν
χςνπο 3.366,00€/εκέξα ζε έμη Γήκνπο ηεο
Διιάδαο, ην φθεινο ηεο ηαρχηεξεο
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ζα αλέξρεηαη ζε
3.366,00€*90=302.940,00€ (90 είλαη νη
εκεξνινγηαθέο κέξεο ηεο ηαρχηεξεο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ).
Δπνκέλσο, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηηο νπνίεο δίλνληαη πξφζζεηνη πφξνη.
ίγνπξα απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ζε
δξαζηεξηφηεηα ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο,
θαζψο νπνηαδήπνηε κείσζε ζην ρξφλνπ
εθηέιεζεο δξαζηεξηφηεηαο, ζεκαίλεη θαη
κείσζε ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο
φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ησλ
πφξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν ζε θξίζηκεο
δξαζηεξηφηεηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία,
απφ ηηο θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο επηιέρζεθε
ε
δξαζηεξηφηεηα
ησλ
Η/Μ
ησλ
αληιηνζηαζίσλ, θαζψο ήηαλ ε θξίζηκε
δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα.
Δπηιέρζεθαλ φκσο θαη νη κε θξίζηκεο
δξαζηεξηφηεηεοησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εξγαζηψλ ηεο ΔΔΛ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
ζσιελψζεσλ θαη θξεαηίσλ, θαζψο ήηαλ νη
αξρηθά κε θξίζηκεο εξγαζίεο κε ηελ
κεγαιχηεξε δηάξθεηα νη νπνίεο φκσο
θαηέζηεζαλ θξίζηκεο κεηά ηελ αχμεζε ησλ
πφξσλ.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ε
επηινγή ηνπ ζπληειεζηή Κ γηα κέηξηεο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ
έξγνπ,
γηα
ηνλ
ππνινγηζκφ
ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν
θαζψο νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δελ ήηαλ
ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηφζν ζην βαζηθφ
φζν θαη ζην ελαιιαθηηθφ ζελάξην. Αθφκε
θαη αλ επηιεγφηαλ θαιέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ, ζα νδεγνχζαλ

ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
κεραλεκάησλ έξγνπ κε κείσζε ηεο
δηάξθεηαο εθηέιεζήο ηνπο αιιά φρη ζε
κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή θ. Σζηλαξάθε Γεψξγην γηα ηελ
πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ
κνπ παξείρε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
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