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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη για «Αποξήλωση παράνομων πινακίδων»

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα: «Αποξήλωση παράνομων πινακίδων».

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί .

ΘΕΜΑ: «Αποξήλωση παράνομων πινακίδων».
Α. Περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1

1.

Αποξήλωση 163 (εκατόν εξήντα τρεις) παράνομων
διαφημιστικών πινακίδων, διαφόρων διαστάσεων και
τύπων.
Η εικόνα και η ακριβής θέση αυτών φαίνονται
λεπτομερώς στις 163 (εκατόν εξήντα τρεις) αριθμημένες
φωτογραφίες του συνημμένου τεύχους 41 (σαράντα μία)
σελίδων, που συνοδεύει την σχετική''πράξη αυτοψίας''
του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας
που τις κατέγραψε και σύμφωνα με την υπ΄αρ. 63 /2019
μελέτη.

Τεμ.
163

19.886,00
(Έως
εξαντλήσεως
του ποσού)

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.886,00
4.772,64
24.658,64

Β. Επιθυμητή ημερομηνία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών :
Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση των
θεσμοθετημένων οργάνων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό. Η σύμβαση θα λήγει
αυτομάτως με την εξάντληση του προϋπολογισμού αυτής.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης της εργασίας:
Στα σημεία υπόδειξης από την υπηρεσία.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση εργασίας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της προς εκτέλεσης
εργασίας, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω εργασίας:
Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
Χ
Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες για την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από διάφορους
δρόμους , κοινόχρηστους χώρους, ταράτσες κλπ. του ενιαίου Δήμου Ελευσίνας.Οι τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού , λόγω ότι οι προς κατεδάφιση παράνομες πινακίδες δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια
κατηγορία τυποποίησης, προέκυψαν κατ’ εκτίμηση συγκρινόμενες εμπειρικά με συναφείς εργασίες που εκτελεί ο
Δήμος και αποτελούν τιμές εμπορίου.Οι εργασίες αποξήλωσης θα γίνουν με την επίβλεψη του Τμήματος
Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας του Δήμου.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας είναι: Μεγάλος τροχός χειρός, ηλεκτρογεννήτρια,
φορτηγό, γερανός, εργαζόμενοι εξειδικευμένοι με ειδικότητα φλογοχειριστή-οξυγονοκόπτη-οξυγονοκολλητή, για
χειρισμό μηχανισμού φλόγας οξυγόνου και ασετιλίνης, αέρια που χρησιμοποιούνται για την κοπή των μετάλλων. Για
την ολοκλήρωση της εργασίας θα απασχοληθούν τρία άτομα: Δύο (2) εξειδικευμένοι με ειδικότητα φλογοχειριστήοξυγονοκόπτη, για χειρισμό μηχανισμού φλόγας και ένας (1) τεχνίτης οξυγονοκολλητής. Η υπηρεσία μας δεν
διαθέτει εργαζόμενους με τις προαναφερόμενες ειδικότητες και τους εξοπλισμούς παραγωγής <<φλόγας >>, για την
συγκεκριμένη χρήση που απαιτείται προς εκτέλεση της εργασίας και για αυτό η εκτέλεση της <<εργασίας >>
πρόκειται να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001.
Η συνολική δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται σε 24.658,64€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον ΚΑ:20.6262.0081του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποξήλωση 163 (εκατόν
εξήντα τρεις) παράνομων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

2

διαφημιστικών πινακίδων,
διαφόρων διαστάσεων και
τύπων.
Η εικόνα και η ακριβής
θέση αυτών φαίνονται
λεπτομερώς στις 163
(εκατόν εξήντα τρεις)
αριθμημένες
φωτογραφίες
του
συνημμένου τεύχους 41
(σαράντα μία) σελίδων,
που συνοδεύει την σχετική
''πράξη αυτοψίας'' του
Τμήματος Σχεδιασμού και
Εποπτείας Καθαριότητας
που τις κατέγραψε και
σύμφωνα με την υπ΄αρ. 63
/2019 μελέτη.

Τεμ.
163

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
(24%)
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

122,00

19.886,00
(Έως εξαντλήσεως του ποσού)

19.886,00
4.772,64
24.658,64

Σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5, <<συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών>>, άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά
από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. ( π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ. )

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο η εργασία
αποξήλωσηςτων παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στον ενιαίο Δήμο Ελευσίνας.
Άρθρο 2ο : Διατάξεις που ισχύουν
Η εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
β. του Ν. 4412/2016
γ. της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
δ. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007
Αρθρο 3ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
3

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο
στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται
στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των
2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του
Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία
είναι υπόχρεος /α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την προσωπική του βεβαίωση από το
ΕΦΚΑ αν όχι να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν απασχολεί προσωπικό )
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
στ. Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου
ζ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
Άρθρο 4ο : Συμβατικά τεύχη-Σειρά ισχύος
Τα συμβατικά τεύχη με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα επόμενα. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σε αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζονται παρακάτω :
1. Η τεχνική περιγραφή με τον προϋπολογισμό της εργασίας και το συνημμένο συνοδευτικό τεύχος με
φωτογραφίες και θέση πινακίδων, όπως κατέγραψε αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος
Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.
2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις-Προθεσμία εκτέλεσης
Ορίζονται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη διακήρυξη.
Άρθρο 6ο : Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου
Οι τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης αναφέρονται στις ολοκληρωμένες εργασίες, χωρίς ο ανάδοχος να
δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση της εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων
των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τημετακίνηση του προσωπικού του αναδόχου, οι δαπάνες των
υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης,
απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε είδους
δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 7ο : Γενικά έξοδα
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Στην τιμή ανάθεσης των εργασιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα περιλαμβάνονται:
1. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του προσωπικού του αναδόχου.
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου.
3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, και κάθε είδους επιβαρύνσεις.
4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσεως αποζημίωση σε
τρίτους.
5. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και σύμφωνα με τα
συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών.
Άρθρο 8ο : Ευθύνη αναδόχου
Η εργασία διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκειά του, αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης όσο και για την ποιότητα των εργασιών.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή της πάσης φύσεως υλικών και μέσων που
χρησιμοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους αντίστοιχων
προδιαγραφών.
Άρθρο 9ο : Ειδικός εξοπλισμός
Ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας θα διατίθεται από τον ανάδοχο και θα
εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του, χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη.
Άρθρο 10ο : Ατυχήματα-Ζημιές
Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του που ασχολείται στην εργασία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη εργοδοτική,
εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με
αποζημιώσεις ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης
κοινωφελή έργα.
Άρθρο 11ο : Φόροι-Τέλη και κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους από τους νόμους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα την διάρκεια της ανάθεσης των υπηρεσιών εργασίας.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το αρμόδιο
Υπουργείο, με τις διάφορες αποφάσεις του, δηλαδή των δώρων εορτών, επιδόματος αδείας και ημερομισθίων για
τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.
Άρθρο 12ο : Μελέτη συνθηκών της εργασίας
Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών της επικεφαλίδας,
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και τις
τοποθεσίες της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης αυτής, κυρίως σε
ό, τι αφορά τις θέσεις όπου θα εκτελεσθεί η εργασία, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές
συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες στον τόπο των εργασιών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος
και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την
πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι
έχει μελετήσει την μελέτη, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της που αποτελεί μαζί με τη διακήρυξη, τη βάση
της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις
του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί στους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την
πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 13ο : Φύλαξη υλικών και μέσων-Προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις εργασίες που εκτελούνται
σύμφωνα με την υπόδειξη της . Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα
μέτρα φύλαξης-προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος
του αναδόχου.
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Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου εκτελείται η εργασία και
ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας.
Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας αποζημιώνονται, μετά την σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου από το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας του Δήμου, σε βάρος των πιστώσεων της
εργασίας.
Άρθρο 14ο : Πρόληψη ατυχημάτων-Μέτρα υγιεινής
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη
ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Είναι
υπεύθυνος να τηρεί κάθε σχετική διάταξη περί ασφάλειας και υγιεινής έως την πλήρη αποπεράτωση των
εργασιών. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 15ο : Μεταφορά - Αποθήκευση αποξηλωμένων πινακίδων
Τα υλικά των αποξηλωμένων πινακίδων θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από
τον Δήμο, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με
την διάθεσή τους, την πιθανή εκποίησή τους, ή την τελική καταστροφή τους.
Άρθρο 16ο : Πίνακας παράνομων πινακίδων για αποξήλωση
Οι πινακίδες που πρέπει να αποξηλωθούν σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας
Καθαριότητας αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
α/α

1.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΤΥΠΟΣ
 ΘΕΣΗ
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, διαφόρων διαστάσεων
και τύπων, όπως φαίνονται λεπτομερώς όσον αφορά τον
τύπο και την θέση τους, στις αριθμημένες φωτογραφίες του
συνημμένου τεύχους 41 (σαράντα μία) σελίδων που
συνοδεύει την σχετική ''πράξη αυτοψίας'' του Τμήματος
Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας που τις
κατέγραψε και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 63 / 2019 μελέτη.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
163 (εκατόν εξήντα τρεις) Όπως φαίνονται
λεπτομερώς στις αριθμημένες φωτογραφίες
του συνημμένου τεύχους 41 (σαράντα μία)
σελίδων, που συνοδεύει την σχετική ''πράξη
αυτοψίας'' του Τμήματος Σχεδιασμού και
Εποπτείας Καθαριότητας που τις κατέγραψε
και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 63 / 2019
μελέτη.

Συνημμένα : Hμε αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 5007/4-4-2019 πράξη αυτοψίας, με συνοδευτικό
τεύχος (που αναφέρεται ως τεύχος -2-), με στοιχεία των πινακίδων.
Ελευσίνα,16/5/2019
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Κοσκινίδη
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