Σύμβαρη ‘Ποξμήθειαπ’ ςχμ Υπξβοσυίχμ 214;
Η επιρςημξμική ποξρέγγιρη από ςημ ρκξπιά ςξσ Project Management!
Άοθοξ ςξσ Θεξτάμη Γιώςη, PMP, MSc, Ph.D. C. | Αθήμα, 6 Ασγξύρςξσ 2011
4 μξμξκαςξικίεπ ‘παλάςια’!
Ψάυμεςε μα καςαρκεσάρεςε 4 μξμαδικέπ μξμξκαςξικίεπ ρςημ
Κητιριά 500 ς.μ. η καθεμία. Έμαπ παρίγμχρςξπ Γεομαμόπ εογξλάβξπ εμταμίζεςαι και ρσμβαίμξσμ ςα κάςχθι:
 Ο εογξλάβξπ ραπ δείυμει ςα ρυέδια για ςιπ 4 μξμαδικέπ
μξμξκαςξικίεπ 500 ς.μ. ρε ξικόπεδξ 16.000 ς.μ.
 Ασςέπ ξι 4 μξμαδικέπ μξμξκαςξικίεπ, πξσ παοόμξιεπ δεμ
σπάουξσμ πξσθεμά ρςξμ κόρμξ, κξρςίζξσμ 18.000.000€
μαζί με ςξ ξικόπεδξ
 αμ αγξοαρςήπ, σπξγοάτεςαι ρύμβαρη με ςξμ καςαρκεσαρςή για ςξ ξικόπεδξ και ςιπ 4 μξμξκαςξικίεπ και δίδεςαι
ποξκαςαβξλή ςξ 80% ςξσ ρσμξλικξύ κόρςξσπ
 Ο εογξλάβξπ αδσμαςεί μα ραπ δείνει, ςξ ξικόπεδξ ρςημ
Κητιριά, αλλά ξύςε και παοαπλήριεπ μξμξκαςξικίεπ ξπξσδήπξςε ρςξμ πλαμήςη για μα επιβεβαιώρεςε όςι μπξοξύμ
μα καςαρκεσαρςξύμ
 Πεοιμέμεςε 6 υοόμια για μα παοαλάβεςε ςιπ 4 μξμαδικέπ
μξμξκαςξικίεπ „παλάςια‟
 ςξμ 6ξ υοόμξ παοαδίδεςαι η 1η μξμξκαςξικία αλλά σπάουει έμα μικοό ποξβλημαςάκι: όςαμ τσράει αέοαπ, η μξμξκαςξικία γέομει ελατοά (πεοίπξσ 45 μξίοεπ…)

μαπ, βξσλεσςέπ ςξσ Δλλημικξύ κξιμξβξσλίξσ, μέρα εμημέοχρηπ κλπ.

Ποξταμώπ δεμ παοαλαμβάμεςαι ςημ ποώςη μξμξκαςξικία,
και από εκεί και πέοα η ιρςξοία είμαι γμχρςή και μξιάζει με
ςημ ενέλινη ςηπ ρύμβαρηπ ςχμ 4 σπξβοσυίχμ ςύπξσ 214. Μόμξ πξσ ςξ κόρςξπ ςχμ σπξβοσυίχμ ήςαμ 1,8 διπ Εσοώ!

Σύμβαρη απόκςηρηπ;
Πξιξπ είμαι όμχπ ξ μεγαλύςεοξπ αγξοαρςήπ ξπλικώμ ρσρςημάςχμ παγκξρμίχπ; Ποξταμώπ όυι η Δλλάδα. ύμτχμα με ςα
διαθέριμα ρςξιυεία ρςιπ 6.Ασγ.2011, ςξ Τπξσογείξ Άμσμαπ
ςχμ Η.Π.Α. νξδεύει πεοίπξσ 100 τξοέπ παοαπάμχ από όςι ςξ
Δλλημικό Τπξσογείξ άμσμαπ.

Η παρίγμχρςη επιρςήμη ςξσ Project Management
Η αμάπςσνη ξπξιξσδήπξςε μέξσ ποξψόμςξπ, όπχπ και ξπξιξσδήπξςε μέξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ, είμαι κλαρική πεοίπςχρη
μέξσ έογξσ (project). ε κάθε μέξ project πξσ γίμεςαι παγκξρμίχπ, ςξ project management είμαι η μξμαδική επιρςήμη
πξσ μπξοεί μα βξηθήρει καςαλσςικά ρςξ μα πεοαςχθεί ςξ έογξ με επιςσυία.
Οσριαρςικά, ρύμτχμα με ςξ ξδηγό PMBOK®, ςξ decacto
παγκόρμιξ ποόςσπξ για project management, “έογξ είμαι η
καςαβξλή ποξρχοιμήπ ποξρπάθειαπ για ςημ παοαγχγή εμόπ μξμαδικξύ ποξψόμςξπ ή σπηοερίαπ”. ςημ πεοίπςχρη
ςχμ σπξβοσυίχμ 214, ςξ ποξψόμ ςηπ ρύμβαρηπ ήςαμ η αμάπςσνη και παοαλαβή 4 μέχμ σπξβοσυίχμ για υοήρη από ςξ
Δλλημικό Νασςικό.
Βέβαια ξ ποξγοαμμαςιρμόπ ρςξ επίπεδξ ςξσ κάθε έογξσ είμαι
ςξ πιξ ρημαμςικό κξμμάςι ρςημ όλη σλξπξίηρη ςξσ έογξσ. Για
μα ςξμίρει ςημ ανία ςξσ ποξγοαμμαςιρμξύ, ξ Ποόεδοξπ ςχμ
Η.Π.Α. Abraham Lincoln είυε αματέοει: «Δώρςε μξσ 6 ώοεπ
μα κόφχ έμα δέμδοξ και θα νξδέφχ ςιπ 4 ποώςεπ ώοεπ
ακξμίζξμςαπ ςξ ςρεκξύοι!»

Σύμβαρη ‘ποξμήθειαπ’;
Όρξι είυαμ εμπλξκή ρςημ αγξοά ςχμ 4 σπξβοσυίχμ 214, όυι
μόμξ δεμ ταίμεςαι μα ακόμιραμ ςξ ςρεκξύοι, αλλά ποξκύπςει
όςι δεμ γμώοιζαμ ςι ακοιβώπ „ςρεκξύοι‟ θα έποεπε μα υοηριμξπξιήρξσμ για μα „κόφξσμ ςξ δέμδοξ‟… Έςρι, η αμςιμεςώπιρη ςξσ θέμαςξπ ςηπ ρύμβαρηπ ςχμ σπξβοσυίχμ 214 σπήονε
ςόρξ εοαριςευμική, πξσ ρυεδόμ όλξι αματέοξμςαι ρε «ρύμβαρη ποξμήθειαπ ςχμ σπξβοσυίχμ 214»: Τπξσογείξ άμσ-
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Δίμαι όμχπ „ρύμβαρη ποξμήθειαπ‟ η ρύμβαρη αγξοάπ ςχμ 4
σπξβοσυίχμ 214; Όρξι έυξσμ εμπλακεί έρςχ και μια τξοά
ρςη ζχή ςξσπ ρε ποξμήθεια ποξψόμςχμ, γμχοίζξσμ όςι ποξμήθεια ρημαίμει αγξοάζχ έςξιμξ ποξψόμ ςξ ξπξίξ ποξψόμ έυει
κχδικό (part number). Σξ ποξψόμ, ποέπει, ή μα είμαι ρςξ
„οάτι‟ όπχπ θα λέγαμε ρε απλά Δλλημικά, ή μα μπξοξύμε ςξ
παοαγγείλξσμε από ςξ εογξρςάριξ πξσ ςξ παοάγει με ςημ
ποξκαθξοιρμέμη παοαγχγική διαδικαρία πξσ ακξλξσθείςαι
ρςημ γοαμμή παοαγχγήπ για κάθε ποξψόμ πξσ παοάγεςαι
παγκξρμίχπ.
Για μα δξύμε ςξμ αςσυέρςαςξ ςίςλξ ςηπ ρύμβαρηπ, ρκετςείςε
ςημ ρύμβαρη καςαρκεσήπ ςηπ γέτσοαπ ςξσ Ρίξ μα ςημ ξμξμάζαμε «ύμβαρη Ποξμήθειαπ ςηπ Γέτσοαπ Ρίξ-Αμςίοιξ». Δεμ
μξείςαι δηλαδή ρύμβαρη ποξμήθειαπ ποξψόμςχμ υχοίπ ςξ
ποξψόμ μα είμαι διαθέριμξ ποξπ αγξοά. Δπξμέμχπ κακώπ αματεοόμαρςε ρε „ρύμβαρη ποξμήθειαπ‟ για ςα σπξβούυια
214. Μήπχπ σπήουε η άπξφη όςι γιμόςαμ ποξμήθεια και όυι
αμάπςσνη μέξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ;

Χώοα
Η.Π.Α.
ΔΛΛΑΔΑ

Ποξϋπξλξγιρμόπ 2011
USD 553.000.000.000$
Euros 4.873.403.000€

Πηγή
Arms Control Center
Arms Control

Δπξμέμχπ, εάμ θέλαμε ρςημ Δλλάδα μα μημ αμακαλύφξσμε
ςξ ςοξυό για υιλιξρςή τξοά, ςξ ελάυιρςξ πξσ θα μπξοξύραμε μα κάμξσμε θα ήςαμ αμαζήςηρη ρςξ Google, ςξ Bing ή ςξ
Yahoo για ςξ πώπ ξ μεγαλύςεοξπ αγξοαρςήπ ξπλικώμ ρσρςημάςχμ ρςξμ πλαμήςη ποξμηθεύεςαι μέα ξπλικά ρσρςήμαςα.
Σξ καλύςεοξ πξσ θα μπξοξύραμε μα κάμξσμε θα ήςαμ μα ζηςήρξσμε επίρημα από ςημ Αμεοικάμικη Κσβέομηρη για μα πάοξσμε απαμςήρειπ ρε κάπξια από ςα παοακάςχ εοχςήμαςα
ρςιπ πεοιπςώρειπ απόκςηρηπ μέχμ ξπλικώμ ρσρςημάςχμ.
 Σι βέλςιρςεπ ποακςικέπ εταομόζξμςαι;
 Πχπ διαμξοτώμξμςαι ξι ρσμβάρειπ;
 Πχπ γίμεςαι ςξ Project Management;
 Πχπ υχοίζεςαι ςξ έογξ ρε τάρειπ;
 Πχπ γίμξμςαι ξι πληοχμέπ;
 Πχπ ρσρυεςίζξμςαι ξι τάρειπ με ςιπ πληοχμέπ;
 Πχπ ρσμδέεςαι ςξ κόρςξπ απόκςηρηπ (CAPEX) με ςξ κόρςξπ ρσμςήοηρηπ (OPEX); Κλπ, κλπ, κλπ

Ποόςσπξ Έγγοατξ (Standard) ‘DoD 5000.2’
Δεμ θα ήθελε και πξλλέπ αμαζηςήρειπ ρςξ Διαδίκςσξ για μα
εμςξπίρει κάπξιξπ ςξ έγγοατξ „DoD 5000.2’ ςξσ Τπξσογείξσ
Άμσμαπ ςχμ Η.Π.Α. (US Department Of Defense) ςξ ξπξίξ
πεοιγοάτει ςα πάμςα για ασςό πξσ ξι Αμεοικαμξί ξμξμάζξσμ
“Defense Acquisition / Απόκςηρη Αμσμςικξύ Ενξπλιρμξύ».
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σγκεκοιμέμα ρςιπ 6.Ασγ.2011 σπήουαμ ρςξ Google 60.700
αματξοέπ ρςξ έγγοατξ «DoD 5000.2».
Δπίρηπ, όρξι αρυξλξύμςαι με ςξ Project Management, γμχοίζξσμ όςι ρςημ ρελ. 14 ςξσ defacto παγκόρμιξσ ποξςύπξσ
για Project Management, PMBOK® Guide, 2000, Project
Management Institute – PMI®, σπάουει ςξ παοακάςχ διάγοαμμα πξσ πεοιγοάτει ςξ πώπ ςξ έγγοατξ „DoD 5000.2’ ςξσ
Τπξσογείξσ Άμσμαπ ςχμ Η.Π.Α. υχοίζει ρε τάρειπ ςα έογα
για “Defense Acquisition”.

 «Απξςέλερμα όλωμ ςωμ παοαπάμω, αματέοξσμ ξι βξσλεσςέπ ςξσ ΠΑΣΟΚ ήςαμ μα βοεθεί η ελλημική πλεσοά αμςιμέςωπη με ςημ καςαγγελία ςηπ ρύμβαρηπ από ςξσπ αμαδόυξσπ
παοά ςξ γεγξμόπ όςι είυε καςαβάλλει ρσμξλικά για ςιπ δύξ
ρσμβάρειπ 2.033.100.000 εσοώ»
 «Καθίρςαςαι ρατέπ όςι, με ςημ σπξγοατή και εμεογξπξίηρη
ςωμ ρσμβάρεωμ, η ελλημική πλεσοά εςέθη ρε μειξμεκςική
θέρη έμαμςι ςωμ Γεομαμώμ αμαδόυωμ, ατξύ ήμαρςαμ σπξυοεωμέμξι ρε ρσμμόοτωρη με ρσμβαςικξύπ όοξσπ ιδιαίςεοα
επαυθείπ για ςξ ελλημικό δημόριξ», αματέοξσμ ξι βξσλεσςέπ ςηπ ΝΔ και ποξρθέςξσμ όςι ξι ρσμβάρειπ ασςέπ μαπ δέρμεσραμ ςόρξ ώρςε ςξ 2006 καςαλήναμε μα έυξσμε πληοώρει ςξ 80% ςξσ ρσμξλικξύ ςιμήμαςξπ υωοίπ μα έυει γίμει
καμία παοαλαβή»
Οσριαρςικά σπξγοάφαμε ςημ ρύμβαρη ρςημ 1η τάρη ςξσ
„DoD 5000.2‟, δώραμε ποξκαςαβξλή ςξ 80% ςηπ ανίαπ ςχμ 4
σπξβοσυίχμ, και παοαλείφαμε παμςελώπ και πεοιέογχπ
ςημ 2η τάρη. Τσυαίξ; Δεμ μξμίζχ!!!

Ναι ρχρςά καςαλάβαςε. Ποόκειςαι για ςξ ίδιξ ακοιβώπ έγγοατξ. Και βέβαια ρςξ ςέλξπ ςηπ κάθε τάρηπ σπάουξσμ ςα
ξοόρημα (milestones) όπξσ λαμβάμξμςαι ρημαμςικόςαςεπ απξτάρειπ για ςημ πξοεία ςξσ έογξσ (A, B, C). Για όρξσπ
γμχοίζξσμ, εάμ ξ αγξοαρςήπ δεμ υοηριμξπξιήρει ασςό ςξ απλό έγγοατξ Project Management για ςξ πώπ υχοίζξσμε ςα
έογα «απόκςηρηπ αμσμςικξύ ενξπλιρμξύ» ρε τάρειπ
(project life cycle), ξ «πχληςήπ» πιθαμόςαςα θα «νεκξκαλίρει» ςξμ «ατελή αγξοαρςή»!

Κύκλξπ Ζχήπ Έογξσ (Project Life Cycle)
ύμτχμα με ασςό ςξ έγγοατξ „DoD 5000.2, ςα έογα αμάπςσνηπ και απόκςηρηπ μέχμ ξπλικώμ ρσρςημάςχμ, θα ποέπει
μα υχοίζξμςαι ρςιπ παοακάςχ 4 διακοιςέπ τάρειπ:
1η τάρη: Concept and Technology Development
2η τάρη: System Development and Demonstration
3η τάρη: Production and Deployment
4η τάρη: Support
Οσριαρςικά, ρςιπ διακοιςέπ ασςέπ 4 τάρειπ ςξσ εγγοάτξσ
DoD 5000.2, θα ποέπει μα γίμξσμ ςα κάςχθι:
1η τάρη: Αμαπςύρρεςαι από ςξμ πχληςή ςξ ρκεπςικό και
η ςευμξλξγία ςξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ
2η τάρη: Ο πχληςήπ παοάγει «ποξψόμ πιλόςξ» και κάμει
επίδεινη ςξσ ποξψόμςξπ ρςξμ αγξοαρςή
3η τάρη: Δτόρξμ ξ αγξοαρςήπ ρσμτχμήρει, γίμεςαι η
ρσμξλική παοαγχγή και εγκαςάρςαρη
4η τάρη: Γίμεςαι σπξρςήοινη ςξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ
μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ ζχήπ ςξσ ξπλικξύ ρσρςήμαςξπ.

Ο Ελλημικόπ Κύκλξπ Ζχήπ Έογξσ (Greek Life Cycle)
Σι κάμαμε ραμ υώοα ρυεςικά με ςα σπξβούυια 214; Δταομόραμε ςξ “Greek Project Life Cycle” πξσ ακξύει ρςξ ακοχμύμιξ RBL (Rtzi, Bourtzi & Loulas). Η ςευμική «Άοςζι, Μπξύοςζι και Λξσλάπ» δηλώμει υαλαοόςηςα και νεγμξιαριά. Δεμ
αρυξληθήκαμε καθόλξσ, ξύςε με τάρειπ (phases), ξύςε με
εμδιάμερα παοαδξςέα (deliverables), ξύςε με ξοόρημα (milestones).
ύμτχμα με ςξ ποόρταςξ πόοιρμα ςηπ Βξσλήπ (δημξρίεσρη
ρςξ www.in.gr ρςιπ 4.Ασγ.2011, 19:58):

Theofanis.Giotis@12pm.gr

ςξ ξοόρημξ C ςηπ 2ηπ τάρηπ θα έποεπε μα έυξσμε παοαλάβει χπ παοαδξςέξ - ςξ 1ξ σπξβούυιξ «ποξψόμ πιλόςξ». Με
βάρη ασςή ςημ παοαλαβή θα απξταρίζαμε εάμ θα ρσμευίζαμε
ρςημ παοαγγελία ςχμ σπξλξίπχμ 3 σπξβοσυίχμ. Σι άλλξ „ξλέθοιξ‟ ρτάλμα έγιμε: ποιμ τςάρξσμε ρςξ «ξοόρημξ C»,
εμείπ είυαμε ενξτλήρει ςξ 80% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςχμ 4 σπξβοσυίχμ.
Δίυαμε δώρει ποξκαςαβξλή 2 διπ Δσοώ υχοίπ μα παοαλάβξσμε ςίπξςε. Μήπχπ ξ πχληςήπ μαπ «ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΕ μέυοι ςξ
ΜΕΔΟΥΛΙ;» Μήπχπ ραμ υώοα ήμαρςαμ σπεοάμχ υοημάςχμ
πξσ δαμειζόμαρςαμ τςημά και αλόγιρςα;
Για ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ θα έποεπε μα έυξσμε ακξλξσθήρει
ςξ έγγοατξ βέλςιρςχμ ποακςικώμ “DoD 5000.2” και μα έυξσμε δώρει ποξκαςαβξλή ςξ πξλύ 450.000.000€, όρξ ςξ κόρςξπ ςξσ „σπξβοσυίξσ πιλόςξσ‟ δηλαδή, με καςάθερη ιρόπξρηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ςοάπεζαπ από ςημ μεοιά ςξσ καςαρκεσαρςή ςχμ σπξβοσυίχμ.
Δάμ ρςξ “ξοόρημξ C” δεμ μαπ γιμόςαμ παοάδξρη ςξσ 1ξσ
„σπξβοσυίξσ πιλόςξσ‟ θα μπξοξύραμε πάοα πξλύ απλά: 1)
μα καςαγγείλξσμε ςημ ρύμβαρη, 2) μα ειρποάνξσμε ςημ εγγσηςική επιρςξλή και 3) μα υχοίρξσμε ςα ςραμάκια μαπ!
σμπέοαρμα: “Εάμ δεμ Ποξγοαμμαςίρειπ, Ποξγοαμμαςίζειπ
Απξςσυημέμα έογα – If you do not Plan, you Plan Failed
projects”.
Για επίλξγξ:

Για όρξσπ καςάλαβαμ, δεμ απαιςείςαι ενήγηρη!
Για όρξσπ ΔΕΝ καςάλαβαμ, ΔΕΝ σπάουει ενήγηρη!
Ο Θεξτάμηπ Γιώςηπ (MSc, PMP®, Ph.D. C.) είμαι Ποόεδοξπ
Δ.. ςξσ Δλλημικξύ Ιμρςιςξύςξσ Διξίκηρηπ
Έογχμ (Greek Chapter ξf Project
Management Institute - PMI-GREECE) και
Adjunct Professor ρςξ Παμεπιρςήμιξ Πειοαιώπ, ρςξ Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ (Α.Π.Θ.) και ρςξ BCA College.
Σέλξπ διαςελεί χπ Ποόεδοξπ και Διεσθύμχμ
ρύμβξσλξπ ςχμ εςαιοειώμ 12PM Consulting
και ITEC Consulting (http://12pm.gr).
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