
Γραφεία Επαρχιακών Μηχανικών 

 

Τα Επαπσιακά Γπαθεία ηος Τμήμαηορ Δημοζίυν Έπγυν ζηη Λεςκυζία,   Λεμεζό, Λάπνακα, 

Πάθο και Αμμόσυζηο, εκπποζυπούν ηο Τμήμα ζ’ όλοςρ ηοςρ ηομείρ δπαζηηπιοηήηυν ηος και 

είναι ηα μόνα ζηον Κςβεπνηηικό Μησανιζμό πος είναι αςηοηελή γπαθεία διοίκηζηρ, μελέηηρ, 

εκηέλεζηρ και επίβλετηρ έπγυν.  

 

Τα Επαπσιακά Γπαθεία είναι ζηελεσυμένα με Ανώηεποςρ Εκηελεζηικούρ Μησανικούρ (Κλ. 

Α13), επιζηημονικό, ηεσνικό, εποπηικό και επγαηικό πποζυπικό και ηην εςθύνη για ηον 

ζςνηονιζμό και ηην παπακολούθηζη ηυν επγαζιών ηοςρ, έσει ο Πποφζηάμενορ ηος Τομέα 

Επίβλετηρ και Εκηέλεζηρ. 

 

Λόγυ ηος πολςδιάζηαηος έπγος πος έσοςν να επιηελέζοςν ηα Επαπσιακά απαπαίηηηο για 

κάθε δπαζηηπιόηηηα ηοςρ να γίνεηαι ο καηάλληλορ ζςνηονιζμόρ και με άλλοςρ Τομείρ ηος 

Τμήμαηορ υρ ακολούθυρ: 

 

-  Για ηην εκηέλεζη και επίβλετη οδικών έπγυν, ο ζςνηονιζμόρ και η παπακολούθηζη 

γίνεηαι από ηον Τομέα Εκηέλεζηρ και Επίβλετηρ. 

-  Για ηιρ επγαζηηπιακέρ έπεςνερ και ποιοηικό έλεγσο ηυν επγαζιών, ο ζςνηονιζμόρ και η 

παπακολούθηζη γίνεηαι από ηον Τομέα Επγαζηηπίυν. 

-  Για ηην εκπόνηζη ηυν μελεηών οδικών έπγυν ηυν Επαπσιακών Γπαθείυν Δημοζίυν 

Έπγυν Λεμεζού και Πάθος, ο ζςνηονιζμόρ και η παπακολούθηζη γίνεηαι από ηον 

Τομέα Μελεηών. 

-  Για ηη ζςνηήπηζη ηυν διαθόπυν οδικών και ηεσνικών έπγυν καθώρ και ηυν δημοζίυν 

κηιπίυν, η ζςνεπγαζία γίνεηαι με ηον Τομέα Σςνηήπηζηρ. 

-  Για ηην επίβλετη ηηρ ανέγεπζηρ οικοδομικών έπγυν, η ζςνεπγαζία γίνεηαι με ηον 

Τομέα Κηιπίυν. 

 

Επίζηρ, ηα Επαπσιακά Γπαθεία είναι ζε ζςνεσή επαθή και ζςνηονιζμό με ηιρ Επαπσιακέρ 

Διοικήζειρ, Απσέρ, Δήμοςρ, Κοινόηηηερ και άλλα Τμήμαηα ζηιρ Επαπσίερ ηοςρ. 

 

Οι κςπιόηεπερ δπαζηηπιόηηηερ ηυν Επαπσιακών Γπαθείυν είναι: 

 

-  Επίβλετη ηηρ εκηέλεζηρ έπγυν οδοποιίαρ, πολεοδομικών έπγυν, οδικών έπγυν ζε 

βιομησανικέρ πεπιοσέρ, κςβεπνηηικούρ οικιζμούρ, ζςνοικιζμούρ αςηοζηέγαζηρ, υρ 

επίζηρ και ανηιπλημμςπικών και αμςνηικών έπγυν. 

-  Καηαζκεςή έπγυν οδοποιίαρ, ανηιπλημμςπικών και άλλυν έπγυν. 

-  Επίβλετη και εκηέλεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ ηος οδικού δικηύος. 

-  Επίβλετη και καηαζκεςή κηιπίυν και έπγυν ηηρ Εθνικήρ Φποςπάρ. 

-  Επίβλετη και εκηέλεζη επγαζιών ζςνηήπηζηρ ζε κςβεπνηηικά κηίπια και οικιζμούρ. 

-  Επίβλετη ηηρ καηαζκεςήρ έπγυν πποζηαζίαρ ηηρ παπαλίαρ και αλιεςηικών 

καηαθςγίυν. 

-  Εκπόνηζη μελεηών οδικών έπγυν και εηοιμαζία καηαζκεςαζηικών ζσεδίυν. 

-  Ποιοηικόρ έλεγσορ ηυν εκηελοςμένυν επγαζιών (επγαζηηπιακοί έλεγσοι) και 

διεξαγυγή / έλεγσορ συπομεηπικών επγαζιών. 

-  Επιμέηπηζη ποζοηήηυν, έλεγσορ πιζηοποιηηικών ηυν επγολάβυν και διασείπιζη ηυν 

ζςμβολαίυν. 

-  Σςνηονιζμόρ επγαζιών με άλλα Τμήμαηα, Απσέρ και Υπηπεζίερ ζηα εκηελούμενα 

έπγα. 

-  Εηοιμαζία πποζθοπών για ςλικά και ςπηπεζίερ έπγυν οδοποιίαρ. 

-  Επίλςζη πποβλημάηυν πος πποκύπηοςν από ηην εκηέλεζη έπγυν, όπυρ 

επηπεαζμόρ κοινοηήηυν, κηημάηυν ιδιυηών κ.λ.π. 

-  Έλεγσορ ηυν αποθηκεύζευν πεηπελαιοειδών ππαηηπίυν, γηποκομείυν, κένηπυν 

ανατςσήρ ζύμθυνα με ηοςρ ςθιζηάμενοςρ Κανονιζμούρ και Νόμοςρ. 

-  Θεώπηζη αδειών οικοδομήρ, πολεοδομικών αδειών, διασυπιζμού γηρ, έκδοζη 

πιζηοποιηηικών πληπυμήρ ζε αςηοζηεγάζειρ κ.λ.π.  

-  Σςμμεηοσή και εκπποζώπηζη  ηος Τμήμαηορ ζε διάθοπερ Τεσνικέρ Επιηποπέρ.  


