
 

 

  ٠حالة ازالة ) ٢٠١(تنفيذ عدد 

  حاالت ازالة )  ٥( تنفيذ عدد 

  حالة فك شدة )  ١( تنفيذ عدد 

  عشر حاالت ازالة لعقارات خمالفة داخل نطاق احلى )  ١٠( تنفيذ عدد 

 ٠احلى  مبىن جتديد من مايلزم وكل والدهانات الرتميمات بأعمال وذلك تقديرية مقايسة عمل 

 أنتهاء بعد وذلك منهم الينا الوراد اخلطاب على بناءا وذلك اهلرم بشارع املدىن السجل ملبىن تقديرية مقايسة عمل 

  ٠األعمال  مبحضرحتديد لذلك املعاينة اجراء

 ٠بذلك  االدارة من خطاب ورود بعد وذلك) الطالبية ( اهلرم  بشارع املدنية احلماية ملبىن وذلك تقديرية مقايسة عمل 

  قرار)  ١٤( عنهم  صادر) عقارات ( حاالت )  ٧( تنفيذعدد 

 عضواملدينة ـ  عضواألسكان ــ املباىن عضو( من  جلنة لتشكيل وذلك اجليزة مدينة رئيس/ اللواء  للسيد خطاب عمل (

     ٠معهم  املتابعة وجارى واالزالة اهلدم بأعمال اخلاصة الشروط كراسة لعمل وذلك

  األسكان وجملس املدينة واحلى بشأن تعديل ىف كراسة الشروط واملواصفات ألعمال االزالة ومت املوافقة عمل جلنة من

 ٠على حذف البند الذى فيه الفئة الرابعة 

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨عمل كراسات لتسوية اعمال االزالة  

 مبانىمجال ال



  لتسوية اعمال االزالة )  ٥( عمل مستخلص جارى 

 بة عمل مستخلص سنوية نقل املخلفات الصل 

  حالة ازالة)  ٤١( تنفيذ عدد 

  تسعة ومخسون حالة ازالة خالل الفرتة املذكورة )  ٥٩( تنفيذ 

  ٢٠١٨لسنة )  ١٦٩٧(  من خبصوص حتديد موعد اخر للقرارمت عمل خطاب ملديرية األ ٢٦/١١/٢٠١٨يوم 

 شارع رزق حنا مع شارع حممد حسن فيصل 

   شارع  ٢٠١٨لسنة ) ١٦٩٤(وص حتديد موعد اخر للقرار عمل خطاب ملديرية األمن خبص ٢٦/١١/٢٠١٨يوم

 امحد صاحل مع شارع الشهيد عبد املنعم زين الدين 

   عمل خطاب مكتب حممد على حسن للمقاوالت خبصوص ترسية عملية اهلدم واالزالة  ٢٩/١١/٢٠١٨يوم

 ٠خنطركم بااللتزام مبا يلى تعليمات مشددة باالزالة 

   االدارات اهلندسية جملس مدينة اجليزة خبصوص عمل حصر مستخلص لالعمال  مكتب عام ٢٠١٨/ ١٢/ ١١يوم

 ٠وعمل حصر مستخلص لالعمال واال انه مندوب املقاول رفض التوقيع 

  مدير عام مديرية األسكان واملرافق باجليزة ترشيح احد الساده املهندسني باملديرية حلصر هذه  ١١/١٢/٢٠١٨يوم

 ٠األعمال 

  ٢٠١٨/  ١٢/  ٢٤حىت   حالة ٧٠تنفيذ عدد 

 عمل استعجال ملدينة اجليزة لرتشيح مهندس حلضور اللجنة املشكلة العمال مقاول االزاله 

  ٠عمل استعجال ملديرية االسكان لرتشيح مهندس حلضور اللجنة املشكلة العمال مقاول االزاالت 



 ٠عرتاضات عمل خطاب اىل مكتب حممد على للمقاوالت لتنفيذ االزالة وال يوجد حماضر ا 

  عمل خطاب اىل قطاع وسط الصرف الصحى مكتب سجل مدىن الطالبية 

  ٠) مثانية وعشرون ( عقار ) ٢٨(البدء ىف تنفيذ ازالة اول يوم عدد 

  ٠) ستة وعشرون ( عقار ) ٢٦(استكمال ىف تنفيذ االزالة عددها 

 ابوزارع الكونيسة مصرف ش العقار خمالفات ازالة 

 عقار) ١٠٢(عددهم  االزالة تنفيذ  استكمال 

 

 تنفيذ ازالة مخالفات مباني بعقار بشارع عبد النعيم
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