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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 ΛΕΠΤΑ - Με κλειστά βιβλία & βοηθήματα - ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ. Στα 

θέματα 2.1 και 2.5 θα πρέπει να συμπληρώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την απάντησή σας στο φύλλο της. 

 

ΘΕΜΑ 1ο (Μονάδες 3,5) 

1.1) Ποιοι είναι συνοπτικά οι κανόνες σχεδίασης ενός δικτυωτού γραφήματος κατά 

βέλη; (1,0) 

1.2) Σχεδιάστε το δικτυωτό γράφημα κατά βέλη που αντιστοιχεί στις αλληλουχίες των 

δραστηριοτήτων του παρακάτω πίνακα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε πλασματικές 

δραστηριότητες (1,0) 

 

Δραστηριότητα Έπεται των Δραστηριότητα Έπεται των 

Α -- Ζ ΣΤ 

Β Α Θ ΣΤ 

ΣΤ Α Ι Η 

Η Α Κ Θ, Ι 

Γ Β Λ Ζ, Δ, Ε 

Δ Β Μ Κ 

Ε Γ Ν Λ, Μ 

 

1.3) Παρουσιάστε συνοπτικά την μέθοδο προγραμματισμού μέσων παραγωγής με 

περιορισμούς μέσων (1,5) 
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Θέμα 2) (Μονάδες 6,5) 

Έργο κατασκευής αγωγού αναλύεται στις δραστηριότητες του πίνακα που ακολουθεί: 
α/α Κωδ. Περιγραφή Μέγιστη παραγωγικότητα 

συνεργείου (μμ/ημέρα) 

1 ΕΚ Εκσκαφή 200 

2 ΣΚ Σκυροδέτηση 250 

3 ΣΩ Τοποθέτηση σωλήνα 250 

4 ΕΠ Επικάλυψη με 

προκατασκευασμένες πλάκες 

600 

 

Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 3 χλμ  και ο εργολάβος αποφασίζει την κατασκευή 
του κατά τμήματα του 1 χλμ, ξεκινώντας από το 1ο χιλιόμετρο και οδεύοντας προς το 
3ο. 
Για κάθε εργασία χρησιμοποιείται ένα συνεργείο. Τα χαρακτηριστικά του έργου, το 
έδαφος και οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι ίδια καθ’ όλο το μήκος του. Οι 
δραστηριότητες σε κάθε σημείο του έργου πραγματοποιούνται με τη λογική σειρά 
τους,  πού αντιστοιχεί στη σειρά αύξοντα αριθμού (α/α) του πίνακα. 
Για να μετακινηθεί ένα συνεργείο στο επόμενο χιλιόμετρο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
αντίστοιχη εργασία στο προηγούμενο, ενώ για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς και 
ασφάλειας πρέπει να ισχύουν και οι ακόλουθοι περιορισμοί: 
(i) Περιορισμός ελάχιστης απόστασης 200 μ. μεταξύ ΕΚ και ΣΚ για κάθε σημείο του 
έργου. 
 
 


