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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι νζεσ τάςεισ ςτον ςχεδιαςμό των ζργων επιδιϊκουν να αξιοποιιςουν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό
τθ Διαδικαςία Ολοκλθρωμζνου Σχεδιαςμοφ (Δ.Ο.Σ.), που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν
αειφόρο δόμθςθ και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ είναι θ
παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ του Πλθροφοριακοφ Ομοιϊματοσ Κτθρίου (Π.Ο.Κ.), θ εφαρμογι
τθσ ςτθ διαχείριςθ τεχνικϊν ζργων και θ ςυμβολι τθσ ςτθν προμζτρθςθ/επιμζτρθςθ υλικϊν ενόσ
ζργου με τθν χριςθ του προγράμματοσ Revit τθσ Autodesk. Η μεκοδολογία ΠΟΚ εμπλζκεται ςε όλα
τα ςτάδια του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου, αναπτφςςεται ταχφτατα και ςυνδζεται με τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ τθσ πλθροφορικισ, τθσ διαχείριςθσ ζργων και όλων των τομζων που ςυνδζονται κατά
οιοδιποτε τρόπο με τθν καταςκευι. Το Π.Ο.Κ. κακορίηει και χρθςιμοποιεί μια ψθφιακι βάςθ
δεδομζνων θ οποία ενςωματϊνει όλα τα φυςικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά μιασ καταςκευισ
και αποτελεί μια πθγι πλθροφοριϊν ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτο ζργο.
Η αυτόματθ ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων μετά από κάκε είδουσ αλλαγι και μεταβολι ςτα
δεδομζνα τθσ καταςκευισ εξοικονομεί χρόνο και χριμα τόςο για τουσ μελετθτζσ - καταςκευαςτζσ
όςο και για τουσ ιδιοκτιτεσ - κυρίουσ του ζργου και κακιςτά τα υπάρχοντα λογιςμικά πλιρωσ
αξιόπιςτα εργαλεία για τουσ διαχειριςτζσ ζργων. Η εργαςία αποτυπϊνει όλα αυτά τα
χαρακτθριςτικά, δίνοντασ ζμφαςθ ςε ςθμαντικά ηθτιματα τθσ κατςκευαςτικισ βιομθχανίασ και
ολοκλθρϊνεται με μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ - εφαρμογι του Π.Ο.Κ. ςχετικι με τισ προμετριςεισ
- επιμετριςεισ των δομικϊν ςτοιχείων ενόσ κτθρίου. Μελετάται ο τρόποσ διαςταςιολόγθςθσ
ςτοιχείων όπωσ οι πόρτεσ, τα παράκυρα, οι τυχοποιίεσ και εντοπίηονται οι διαφορζσ μεταξφ
αυτόματου και χειροκίνθτου τρόπου μζτρθςθσ, που μποροφν να επιφζρουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ
ςε μεγάλθσ κλίμακασ ζργα.
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