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Με την αριθμό ……… /…………………………….. (ΑΔΑ: ……….. - ……) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   

 

 

Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης του έργου. 

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται όλες οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, η αλληλουχία 

τους, καθώς και η αλληλεξάρτηση τους. Επίσης παρουσιάζονται οι εργασίες που θεωρούνται 

κρίσιμες για την επίτευξη του προβλεπόμενου συνολικού χρόνου περαίωσης.  

Ο συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών, είναι 

6 μήνες.  

Μετά την εγκατάσταση και οργάνωση του εργοταξίου, αρχίζουν οι εργασίες 

διαμόρφωσης και προετημασίας των δανιοθαλάμων που περιλαμβάνουν καθαρισμό των 

χώρων, περιφράξεις και κατασκευές θυρών. Από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα 

ξεκινούν οι  εκσκαφές και οι μεταφορές των προιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων και 

ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 6ου μήνα. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

6ου μήνα γίνονται οι τελευταίοι καθαρισμοί των χώρων στο παλαίο οικισμο του Αγίου 

Ευστρατίου, εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων συστημάτων ασφάλειας και η τελική 

διευθέτηση των λίθων στους δανειοθαλάμους δομικών λίθων, ανάλογα με τις προβλεπόμενες 

ομάδες διαλογής που αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή, έτσι ώστε να είναι ευχερής η 

χρήση τους στις μελοντικές εργασίες του έργου.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας μελέτης το σύνολο του έργου μπορεί να 

ολοκληρωθεί σε 6 μήνες συνεχούς και ανεμπόδιστης εκτέλεσης των προαναφερόμενων 

εργασιών. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έμπειρο τεχνικό προσωπικό γιατί το έργο έχει 

σημαντικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον θα πρέπει να οργανωθεί το εργοτάξιο του έργου με 

τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίσουν ανεμπόδιστες οι δραστηριότητες των περίοικων και 

επιπλέον να εφαρμοστούν επιμελώς τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα 

ασφαλείας και υγείας.  

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Διαμόρφωση και περίφραξη δανειοθαλάμων 

κατασκευή θυρών 

2 Εκσκαφές και οι μεταφορές των προϊόντων  

εκσκαφών και κατεδαφίσεων
3 Πλήρης περαίωση των εργασιών, καθαρισμός εργοταξίου

 και τελική διευθέτηση λίθων στους δανειοθαλάμους 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Π. ΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Δεκαπενθήμερα
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