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Τεύχος τεχνικών δεδοµένων – σελίδα 1 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Γενικά στοιχεία έργου 

Το παρόν τεύχος αφορά στην ανάθεση της µελέτης του έργου αντιπληµµυρικής προστασίας των 

περιοχών του κέντρου της πόλης της Χίου δια των οποίων απορρέουν τα νερά της λεκάνης 

απορροής του ρέµατος Καλοπλύτη (Εικόνα 1). Η παρέµβαση αφορά στην τµηµατική 

ανακατασκευή του υφιστάµενου συλλεκτήρα του ρέµατος Καλοπλύτη και την κατασκευή νέων 

συλλεκτήρων στο κέντρο της πόλης της Χίου, οι οποίοι θα συµπληρώνουν τη λειτουργία του 

υφιστάµενου δικτύου και θα επιτρέπουν την ασφαλή διόδευση των υδάτων στη θάλασσα. Η 

προβλεπόµενη παρέµβαση αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος εκδήλωσης 

πληµµυρών στην περιοχή του εµπορικού κέντρου της πόλης, που οφείλεται ιδίως στην 

ανεπάρκεια της διατοµής του κύριου συλλεκτήρα του υφιστάµενου δικτύου. 

Εικόνα 1 Γενική θέση παρέµβασης στην πόλη της Χίου (υπόβαθρο openstreet maps). 

Η λεκάνη του ρέµατος Καλοπλύτη έχει έκταση περίπου 850 στρέµµατα και επίµηκες σχήµα 

(βλ. Σχέδιο 1 Παραρτήµατος) και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις περιοχές Ριζαρίου, Φυλακών, 

Αγ. Θωµά, Αγ. Αναργύρων και ΣΟΑ, τα επιφανειακά ύδατα των οποίων απορρέουν στην οδό 

Καλοπλύτου δια των οδών Φωτεινού, Βαρδαλάχου, Νικηφόρου του Χίου, Αγ. Αναργύρων και 

Ριζαρίου. Επίσης περιλαµβάνει τις περιοχές Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, κτήµατος Χωρέµη, παλαιάς 

λαχαναγοράς και την περιοχή µεταξύ των οδών Καλαµπόκα και Στ. Τσουρή, τα όµβρια των 

οποίων καταλήγουν στην οδό Απλωταριάς δια των ανωτέρω δύο οδών και δια της οδού 

Φιλ. Πασπάτη. 

Η κοίτη του υδατορεύµατος Καλοπλύτη διαµορφώνεται στην περιοχή της Παναγίας Βοήθειας στα 

δυτικά και εγκιβωτίζεται 300 µ κατάντη στη συµβολή των οδών Καλαρώνη και Σόδη. Ο κύριος 

συλλεκτήρας των υδάτων του ρέµατος Καλοπλύτη είναι κατασκευασµένος κάτω από τις οδούς 
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Τεύχος τεχνικών δεδοµένων – σελίδα 2 

Σόδη, Αγ. Κυριακής, Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, Απλωταριάς (στο τµήµα µεταξύ των οδών 

Αλ. Παχνού και 11ης Νοεµβρίου) και Κανάρη και εκβάλλει στο λιµάνι της Χίου (βλ. Σχέδιο 2 

Παραρτήµατος). Στο ύψος της οδού Αλ. Παχνού συµβάλλει ο κλάδος της οδού Απλωταριάς, που 

συνιστά συνέχεια του δικτύου των οδών Καλαµπόκα, Στ. Τσουρή και Φιλ. Πασπάτη. 

Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων παρατηρείται η πλήρωση του κύριου συλλεκτήρα του 

ρέµατος Καλοπλύτη και η εµφάνιση επιφανειακής ροής στις οδούς Αγ. Κυριακής και 

Καλοπλύτου, που κινείται προς τα κατάντη και προκαλεί προβλήµατα στα εµπορικά 

καταστήµατα της περιοχής από την εκδήλωση πληµµυρών. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

πληµµύρας της 26/01/2015 παρατηρήθηκε η εµφάνιση επιφανειακής φλέβας νερού της τάξης 

των 10 εκατοστών, ήδη από το ύψος της οδού Φωτεινού. 

Το 2016 ανατέθηκε από τη ∆ΕΥΑ Χίου σε ιδιώτη µηχανικό η αποτύπωση της γεωµετρίας του 

κεντρικού συλλεκτήρα του Καλοπλύτη. Από τον καταρχήν έλεγχο των υδραυλικών 

χαρακτηριστικών των αγωγών διαπιστώθηκε η υδραυλική ανεπάρκεια του δικτύου σε αρκετά 

τµήµατα αυτού και ιδίως στο τµήµα που βρίσκεται στην οδό Καλοπλύτου, όπου ο αγωγός έχει 

ωοειδή διατοµή ενδεικτικού άνω πλάτους 1,15 µ και ύψους 1,85 µ. Περαιτέρω διαπιστώθηκε η 

ανεπάρκεια του τµήµατος του αγωγού πλησίον της εκβολής (οδός Κανάρη), καθώς συνίσταται 

σε σωληνωτό αγωγό Φ800, µικρότερης δηλαδή διατοµής από το ανάντη τµήµα του δικτύου. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα προτάθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές παρεµβάσεις, η µελέτη και 

σχεδιασµός των οποίων συνιστούν (µη περιοριστικά) αντικείµενο της παρούσας µελέτης 

(βλ. Σχέδιο 2 Παραρτήµατος): 

α) Τη µερική ανακατασκευή του υφιστάµενου κεντρικού συλλεκτήρα του ρέµατος Καλοπλύτη, 

στα τµήµατα αυτού που έχουν ανεπαρκή διατοµή. Αυτά συνίστανται ιδίως στο τµήµα του 

αγωγού που βρίσκεται κάτω από την οδό Καλοπλύτου και σε τµήµα αυτού που βρίσκεται στην 

οδό Αλ. Παχνού. Επίσης την ανακατασκευή του τµήµατος του αγωγού που βρίσκεται στην οδό 

Κανάρη, µέχρι την εκβολή στο λιµάνι της Χίου. 

β) Στην κατασκευή νέου συλλεκτήρα στις οδούς Πασπάτη, Ψυχάρη, και Οµήρου µέχρι την 

εκβολή στο λιµάνι της Χίου. Ο συλλεκτήρας αυτός στο ύψος της οδού Ριζαρίου θα 

παραλαµβάνει τα επιφανειακά ύδατα  της δυτικής λεκάνης του Καλοπλύτη, της οδού Ριζαρίου 

και της οδού Νικηφόρου του Χίου, δηλαδή είναι επιθυµητό (εφόσον είναι κατασκευαστικά εφικτό) 

να λειτουργεί ως το πρωτεύον δίκτυο για την αποµάκρυνση  των υδάτων του ανάντη τµήµατος 

του δικτύου. Επίσης θα συγκεντρώνει και θα αποµακρύνει τα νερά του νότιου-ανατολικού 

τµήµατος της λεκάνης απορροής και ιδίως τα αυτά που καταλήγουν στην οδό Απλωταριάς από 

τις οδούς Στ. Τσουρή και Καλαµπόκα, δια των οδών Ψυχάρη και Οµήρου. 

Το υφιστάµενο δίκτυο της οδού Καλοπλύτη από την συµβολή της µε την οδό Ριζαρίου και 

ανατολικά είναι επιθυµητό να λειτουργεί επικουρικά παραλαµβάνοντας την πληµµυρική παροχή 

που δεν θα µπορεί να αναλάβει ο νέος συλλεκτήρας, καθώς επίσης και τα όµβρια του τµήµατος 

της λεκάνης που βρίσκεται στα βόρεια της οδού.  

Επισηµαίνεται ότι στην οδό Φιλ. Πασπάτη το υφιστάµενο δίκτυο συνίσταται σε κυκλικό αγωγό 

(ενδεικτική διατοµή Φ60) που καταλήγει στην οδό Απλωταριάς και πρέπει να αντικατασταθεί µε 

νέο που να διαθέτει σηµαντικά µεγαλύτερη διατοµή. Επίσης στην οδό Οµήρου υπάρχει σήµερα 

ορθογωνικός αγωγός (ενδεικτική διατοµή 1,0Χ1,0 µ) ο οποίος εκβάλλει στο λιµάνι και θα πρέπει 

να εξεταστεί η επάρκεια και η δυνατότητα διατήρησής του (ή έστω διατήρησης της εκβολής) στο 

πλαίσιο της παρούσας µελέτης. Στη συµβολή της οδού Οµήρου µε την οδό Ελ. Βενιζέλου και µε 

την οδό Ροδοκανάκη ο νέος συλλεκτήρας θα πρέπει να παραλαµβάνει και τα νερά του 

υφιστάµενου δικτύου οµβρίων των παραπάνω οδών. 
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Β. Υπάρχουσες µελέτες 

Κατά την εκπόνηση της µελέτης θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από τις ακόλουθες µελέτες: 

α. «Πλήρης µελέτη βασικών έργων αποχετεύσεως ∆ήµου Χίου – Προκαταρκτική µελέτη µετά 

συµπληρωµατικών στοιχείων», που εκπονήθηκε το 1970 από την «Κ/ΞΙΑ µελετών Ι. Πρινέας – 

Ι. Μυλωνάδης – Λ. Μυλωνάδης», για λογαριασµό του Νοµαρχιακού Ταµείου Χίου. 

β. «Αποχέτευση πόλης Χίου – Προκαταρκτική µελέτη», που εκπονήθηκε το 1985 από την 

εταιρεία «ΟΤΜΕ – Υδραυλικές Μελέτες – Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» για λογαριασµό του 

∆ήµου Χίου. 

γ. «Αποχέτευση πόλης Χίου – Οριστική µελέτη», που εκπονήθηκε το 1987 από την εταιρεία 

«ΟΤΜΕ – Υδραυλικές Μελέτες – Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» για λογαριασµό του ∆ήµου 

Χίου.Επισηµαίνεται ότι τα τµήµατα του δικτύου αποχέτευσης οµβρίων που προτείνονται από τις 

παραπάνω µελέτες έχουν κατασκευαστεί σήµερα µόνο εν µέρει και σε αρκετές περιπτώσεις µε 

διαφορετική διατοµή από την προτεινόµενη. Ως εκ τούτου οι ως άνω µελέτες δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη λήψη στοιχείων  της γεωµετρίας και της διάταξης του υφιστάµενου 

δικτύου οµβρίων. 

Η γεωµετρία του υφιστάµενου συλλεκτήρα του Καλοπλύτη από την αρχή της στην οδό Ιωάννη 

Σόδη µέχρι την εκβολή του στην οδό Κανάρη πραγµατοποιήθηκε το 2015 από τον µηχανικό 

Κουσκουσάκη Ιωάννη, για λογαριασµό της ∆ΕΥΑ Χίου, και θα χορηγηθεί στον ανάδοχο 

µελετητή σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτή περιλαµβάνει τη γεωµετρία των διατοµών και τα 

υψόµετρα (από τα οποία µπορούν να προκύψουν οι κλίσεις του αγωγού) του κύριου 

συλλεκτήρα που αναπτύσσεται στις οδούς Σόδη, Αγ. Κυριακής, Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, 

Απλωταριάς (στο τµήµα µεταξύ των οδών Αλ. Παχνού και 11ης Νοεµβρίου) και Κανάρη. Στο 

πλαίσιο της αποτύπωσης πραγµατοποιήθηκε και βιντεοσκόπηση του δικτύου για τον εντοπισµό 

εµφράξεων και λοιπών προβληµάτων, η οποία είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή. 

Η τοπογραφική αποτύπωση των οδών που θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις θα χορηγηθεί 

στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο dwg) από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

Γ. Νοµοθεσία – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η εκπόνηση της µελέτης θα γίνει µεταξύ άλλων στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις: 

α. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

β. Του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, ο οποίος εγκρίθηκε µε 

την ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και τροποποιήθηκε µε τις υπ. 

αρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/06/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού 

ΠΕΧΩ∆Ε και ο οποίος εξακολουθεί να εφαρµόζεται αναλογικά στις συµβάσεις του ν.4412/16, 

µέχρι την έκδοση της Υ.Α. της περίπτωσης (δ) της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.4412/16. 

γ. Της µε αρ. πρωτ. 3434/15-11-2005 Εγκυκλίου 38: «Οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων 

Έργων», σύµφωνα µε τον ν.3316/05 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

δ. Του Π.∆. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α) «Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, 

παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, 

Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

µελετών», σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης. 
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2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η παρέµβαση αφορά στην αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων που εκδηλώνονται 

στην περιοχή του εµπορικού κέντρου της πόλης της Χίου, που αποδίδεται στην ανεπάρκεια του 

υφιστάµενου δικτύου και ιδίως του κύριου συλλεκτήρα που παροχετεύει τα νερά του ρέµατος 

Καλοπλύτη. Η παρούσα µελέτη καλείται να προσδιορίσει τις απαιτούµενες τµηµατικές 

παρεµβάσεις βελτίωσης του υφιστάµενου δικτύου, καθώς επίσης και την κατασκευή νέου από 

την οδό Ριζαρίου έως τον αποδέκτη, µε τις οποίες θα αντιµετωπιστούν τα ως άνω πληµµυρικά 

φαινόµενα. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ανάδοχος µελετητής θα εκπονήσει πλήρη Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ σε επίπεδο προµελέτης και 

οριστικής µελέτης για τη διαστασιολόγηση και τον σχεδιασµό όλων των απαιτούµενων 

υδραυλικών έργων. Ειδικότερα: 

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει υδρολογική µελέτη για τον προσδιορισµό της παροχής σχεδιασµού 

των προτεινόµενων υδραυλικών έργων. Στο πλαίσιο της υδρολογικής µελέτης θα χαραχθούν οι 

λεκάνες και  υπολεκάνες απορροής στα σηµαντικότερα σηµεία του δικτύου, θα καταρτιστούν 

όµβριες καµπύλες από τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού του αεροδροµίου Χίου, οι 

οποίες θα συγκριθούν µε τις όµβριες καµπύλες άλλων µελετών και θα υπολογιστεί η παροχή 

σχεδιασµού µε τη χρήση εµπειρικών τύπων ή υδρολογικού οµοιώµατος σε κάθε σηµείο του 

δικτύου. Για τους συντελεστές που υπεισέρχονται στους τύπους ή στα οµοιώµατα υπολογισµού 

της απορροής (όπως π.χ. συντελεστής απορροής, περίοδος επαναφοράς, χαρακτηριστικά 

εδάφους και χρήσεων γης, συντελεστές για τον υπολογισµό του χρόνου συρροής κτλ) θα γίνει 

αναλυτική τεκµηρίωση των επιλογών βάσει βιβλιογραφίας. 

Η υδραυλική µελέτη θα εκπονηθεί λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τη γεωµετρία 

του υφιστάµενου δικτύου και τις παροχές που υπολογίστηκαν στην υδρολογική µελέτη. Οι 

υδραυλικοί υπολογισµοί θα πραγµατοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη τα ακριβή υψόµετρα της 

τοπογραφικής αποτύπωσης και τους συντελεστές τραχύτητας των νέων και των υφιστάµενων 

υλικών των αγωγών. Με την υδραυλική µελέτη θα προσδιοριστούν τα απαιτούµενα υδραυλικά 

έργα κατασκευής νέων αγωγών ή ανακατασκευής των υφιστάµενων, για την οµαλή λειτουργία 

του δικτύου. Οι παρεµβάσεις προσδιορίζονται ιδίως στις οδούς Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, Φιλ. 

Πασπάτη, Ψυχάρη, Οµήρου και Κανάρη. 

Στο πλαίσιο της προµελέτης υδραυλικών έργων µπορούν να εξεταστούν και να προταθούν 

συµπληρωµατικές διατάξεις αγωγών ή άλλες τεχνικές λύσεις από τις αναφερόµενες στον φάκελο 

του έργου για τη σωστή λειτουργία του δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξέταση της 

δυνατότητας εκτροπής τµήµατος της παροχής στα ανάντη (περιοχή Γιαλούρικα) προς την κοίτη 

του υδατορεύµατος Παρθένη δια των οδών Καλλαρώνη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, η 

εναλλακτική διαδροµή τµήµατος του δικτύου στο κέντρο της πόλης στο ύψος της οδού 

Αλ. Παχνού (δια της οδού Γλαύκου), η διατήρηση τµηµάτων του δικτύου που η διατοµή τους θα 

κριθεί υδραυλικά επαρκής (π.χ. στις οδούς Οµήρου και Παχνού), η επέκταση των παρεµβάσεων 

ανακατασκευής του δικτύου προς τα ανάντη (οδούς Καλοπλύτου και Αγ. Κυριακής), η 

κατασκευή αµµοσυλλεκτών κτλ. Επίσης επιθυµητό είναι να εξεταστεί η επάρκεια του οχετού που 

βρίσκεται στην οδό Καλλαρώνη στα ανάντη του δικτύου και να προταθεί νέα διάταξη αυτού 

εφόσον αυτό κριθεί απαιτητό για τη σωστή λειτουργία του δικτύου. 

Σε περίπτωση που προκύψει η απαίτηση τήρησης της διαδικασίας οριοθέτησης ρέµατος του 

Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α), η αµοιβή αυτής θα προκύψει από τη σύνταξη νέας τιµής και θα 

καλυφθεί µε τη διάθεση µέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών. 
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Τεύχος τεχνικών δεδοµένων – σελίδα 5 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο Στάδια:  

• Το Α’ Στάδιο περιλαµβάνει την εκπόνηση της Υδρολογικής Μελέτης και της 

Προµελέτης Υδραυλικών Έργων. 

• Το Β’ Στάδιο περιλαµβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων 

και τη σύνταξη των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

Το τεχνικό αντικείµενο της µελέτης θα τεκµηριώνεται κατ΄ ελάχιστον στα ακόλουθα τεύχη: 

α) τεύχος τεχνικής περιγραφής, β) τεύχος υδρολογίας, γ) τεύχος υδραυλικών υπολογισµών και 

σε πλήρη σειρά σχεδίων (γενικοί χάρτες, οριζοντιογραφία, µηκοτοµές, τυπικές διατοµές, 

λεπτοµέρειες κτλ). 

Στα ανωτέρω τεύχη και σχέδια καθώς και στα τεύχη δηµοπράτησης θα αποτυπωθούν οι 

απαιτούµενες παρεµβάσεις ανακατασκευής των υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης που θα καθαιρεθούν µε την κατασκευή του έργου, χωρίς να προηγηθεί εκ νέου 

διαστασιολόγηση των δικτύων και χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής στον ανάδοχο γι’ 

αυτήν την εργασία. 

Στο Β’ Στάδιο της µελέτης θα παραχθούν και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα 

τεύχη δηµοπράτησης: α) Τεχνική έκθεση, β) Προµέτρηση, γ) Προϋπολογισµός, δ) Τιµολόγιο – 

Ανάλυση τιµών (όπου απαιτείται), ε) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στ) Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (ιδίως για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ), ζ) Αναλυτική 

διακήρυξη δηµοπρασίας και η) Προϋπολογισµός προσφοράς. 

Το σύνολο των τευχών και σχεδίων θα παραδοθεί από τον ανάδοχο σε έντυπη µορφή (6 σειρές) 

και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή (αρχεία .doc για τα τεύχη και .dwg για τα σχέδια). 

 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο καθαρός συµβατικός χρόνος για την εκπόνηση της µελέτης ανέρχεται σε πέντε (5) µήνες και 

επιµερίζεται ως ακολούθως: 

α) Σε τρείς (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και τη χορήγηση στον ανάδοχο των 

απαιτούµενων στοιχείων που συνίστανται: α1) στην τοπογραφική αποτύπωση των οδών επί 

των οποίων προτείνονται παρεµβάσεις και α2) στην αποτύπωση της γεωµετρίας του κύριου 

συλλεκτήρα οµβρίων του Καλοπλύτη, όπως αυτός προσδιορίζεται πιο πάνω, για τη σύνταξη και 

υποβολή του Α’ Σταδίου της µελέτης.  

β) Σε δύο (2) µήνες από την έγκριση του Α’ Σταδίου της µελέτης για τη σύνταξη και υποβολή 

του Β’ Σταδίου της µελέτης. 

Στους ως άνω χρόνους δεν περιλαµβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης της µελέτης. 

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα 

(12) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Χίος, 23/11/2016 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χίος, 23/11/2016 

Ο Προϊστ. ∆/νσης Τ.Υ. ∆. Χίου 

 

 

 

Μιχάλης Πικούνης 

Πολιτικός Μηχ. µε Β΄ βαθµό 

 

 

Μιχαήλ Αποστολής 

Πολ. Μηχ. ΤΕ µε Β΄ Βαθµό 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ βαθµό 
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