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Κόστος

Χρόνος

Γεωμετρική 
Απεικόνιση

Διαχείριση 
Εγκαταστάσεων

Βιωσιμότητα

4D

3D

5D

6D

7D

Διαστάσεις BIM

4D BIM _διάρκεια ενός έργου, 
χρονοδιάγραμμα και 
πληροφοριες προγραμματισμού,
 βελτίωση του σχεδιασμού και 

του προγραμματισμού των 
ενδιαφερόμενων μερών

5D BIM _ανάλυση 
προϋπολογισμού και εκτίμησης 
κόστους έργου. 
 ιδιαίτερα χρήσιμο στην αρχή 

ενός έργου προκειμένου να 
εκτιμηθεί το κόστος για 
διαφορετικά σενάρια 
σχεδιασμού ή κατασκευής. 

6D BIM _αναλύση κατανάλωσης 
ενέργειας μιας δομής, εκτίμηση για τη 
χρήση της ενέργειας κατά την αρχική 
φάση σχεδιασμού. 
 Να βοηθήσει στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας 
μακροπρόθεσμα και να βελτιώσει τη 
λειτουργική διαχείριση μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής

7D BIM_βελτίωση των λειτουργιών 
και της διαχείρισης των 
εγκαταστάσεων από τους 
ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές 
κτιρίων. 
 να βοηθήσει στη βελτίωση της 

διαδικασίας συντήρησης για 
εργολάβους και υπεργολάβους, 

BIM
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Οφέλη της χρήσης του BIM
στη διάρκεια ζωής ενός Έργου
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 Οπτικοποίηση του σχεδιασμού σε όλες τις φάσεις του

 Ταυτόχρονος σχεδιασμός σε ένα κοινό μοντέλο και Αυτοματοποιημένες ταυτόχρονες 
διορθώσεις σε όλα τα πακέτα σχεδίων 

 Εξαγωγή συντονισμένων 2D ή και 3D σχεδίων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού

 Quantity take-off, που είναι απαραίτητες για την δημιουργία εκτιμήσεων κόστους στην φάση του 
σχεδιασμού αλλά και της κατασκευής

 Value engineering

 Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της αειφορίας του κτιρίου

Οφέλη της χρήσης του ΒΙΜ κατά τη φάση Σχεδιασμού
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Οφέλη της χρήσης του ΒΙΜ κατά τη φάση Δημοπράτησης του Έργου

 έχει πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου

 μπορεί ευκολότερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια να υπολογίσει 
 τις ποσότητες των υλικών που θα χρειαστούν

 επιτρέπει την δημιουργία ακριβέστερης μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος 
κατασκευής

 προετοιμάσει ένα πλάνο εργοταξίου με στοχευμένες χωροθετήσεις και μέτρα ασφάλειας

 τα παραπάνω απομειώνουν το κατασκευαστικό ρίσκο του διαγωνιζόμενου

Ταυτόχρονα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον PM αφού:

 διευκολύνει την διαχείριση των RFI’s

 Καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων

Η ύπαρξη ενός συντονισμένου μοντέλου ΒΙΜ 
επιτρέπει στον διαγωνιζόμενο να:
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Οφέλη της χρήσης του ΒΙΜ κατά τη Φάση κατασκευής

 Αποφυγή κατασκευαστικών αστοχιών           μείωση κόστους και χρόνου

 Συγχρονισμός και συντονισμός σχεδιασμού και προγραμματισμού κατασκευής

 Χρήση του μοντέλου σχεδίασης ως βάση για ταυτόχρονη κατασκευή διαφόρων αλληλεξαρτώμενων 
τμημάτων μειώνει τον χρόνο κατασκευής 

 Έγκαιρος προγραμματισμός των προμήθειών του εργοταξίου

 Παρακολούθηση, επαλήθευση και καθοδήγηση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και από τον 
Κατασκευαστή αλλά και από τον PM

 Επιμέτρηση εκτελεσμένων εργασιών για πληρωμή

 Ακριβής προσδιορισμός των επιπτώσεων, των τυχόν αλλαγών που προκύπτουν στην πορεία 
εκτέλεσης ενός έργου

 Σε ειδικά έργα, τον συντονισμό ειδικού εξοπλισμού και την χωροθέτηση τους
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Οφέλη της χρήσης του ΒΙΜ μετά την παράδοση του έργου

 Διευκολύνει τις διαδικασίες πιστοποίησης του έργου και την παράδοση του φακέλου 
του έργου.

 Διευκολύνει τον συντονισμό και οργάνωση διαχείρισης και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων (7D) παρέχοντας ένα ευρύ πλέγμα πληροφοριών όπως εγγυήσεις, 
τεχνικές προδιαγραφές και εγχειρίδια συντήρησης και λειτουργίας στον ιδιοκτήτη και 
την ομάδα συντήρησης.

 Δημιουργία και διαρκής επικαιροποίησης μητρώου περιουσιακών στοιχείων

 Δυνατότητες επίτευξης εξοικονομήσεων και σωστής οργάνωσης συντήρησης και 
για ομάδες συναφών κτιρίων. 
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 Συνεχώς προστίθενται νέοι τρόποι αξιοποίησης 
των μοντέλων ΒΙΜ σε συνδυασμό με άλλες 
τεχνολογίες και εφαρμογές

Συνδυασμός ΒΙΜ με VR, AR και data Management System στην φάση κατασκευής και μετά
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Προκλήσεις

 Προσαρμογή συμβάσεων και νομικού πλαισίου για να ενσωματώσουν τη χρήση του 
BIM 

 Συμβατικός ορισμός του παραδοτέου BIM 

 ΒΕΡ (BIM Execution Plan) έργου

 Ομάδες μελέτης να έχουν το ίδιο επίπεδο κατανόησης και γνώσης του προγράμματος 
αλλά και να χρησιμοποιούν κοινή κωδικοποίηση. 

 Καθορισμός προτύπων σχεδίασης και η χρήση αυτών από τις ομάδες μελέτης και 
κατασκευής

 Σωστή επιλογή επίπεδου πληροφορίας που θα ενσωματωθεί σε κάθε αντικείμενο του 
ΒΙΜ μοντέλου

 Μεταφορά μοντέλου ΒΙΜ και η ιδιοκτησία του μοντέλου σχεδιασμού 

 Ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς του κατασκευαστικού κλάδου

 Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων γύρο από το ΒΙΜ

 Απαραίτητη η εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της ροής των πληροφοριών, 
καθώς της επικοινωνίας σε όλα τα στάδια του έργου
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Μουσείο Ολοκαυτώματος

Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Γενικό Νοσοκομείο 
Σπάρτης ΙΣΝ

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Κτίριο Γραφείων (Kodak)
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Ευχαριστώ πολύ
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