
 
 

 الجمهورية التونسية
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  

 ىـــــبلدية المرس
 المــــــــــــــاإلع  اإلتصال و  ةــــمصلح

  أ/خ

 

 2016محضر جلسة متابعة تنفيذ مشاريع الميزانية التشاركية لسنة 

  2017 جانفي 13يوم الجمعة 

 : 2016متابعة تقدم تنفيذ مشاريع التنوير العمومي  -1

 التنوير لمدارج المرسى كرنيش: متابعة مشروع  -  

 : لمدارج المرسى كرنيش تم القيام بزيارة ميدانية مع المصالح الفنية وممثلي المواطنين  *

 استعداد للتدخل لتنوير المدارج في انتظار تقليم األشجار بالنهج،  مصلحة التنوير العمومي على •

بالتنوير بنهج المقبرة )مشاريع  زنقة  محمد بيرم الخامس يعوض نهج غزوة بدر مع اإلحتفاظ •

2016 ،) 

رواني مواطني نهج بن رشيق القي الممثل المكي بن حميدة ممثل منطقة سيدي داود يذكر بتشكيات •

 لنقص اإلنارة بالنهج،

إلى تاريخ الحق في انتظار  2017 جانفي 06تم تأجيل جلسة فرز التنوير التي تم تنظيمها يوم  •

 ال تقرير الفرز. استكم

  2016متابعة تقدم تنفيذ مشاريع الطرقات ، تصريف مياه األمطار والترصيف  - 2 -

 * الترصيف:

   بمنطقة البحر  2016ديسمبر  30من تاريخ  2016انطالق تنفيد مشاريع الترصيف

مع  شارل ديغول بالتنسيق األزرق األولوية لدوائر المؤسسات العمومية ، توسعة نهج 

 األزرق )جلسة عمل تنسيقية بداية األسبوع(. بحرالالمقاولة المكلفة بتعبيد 

  بمنطقة قمرت : انطالقا من المنبت الغابي،نهج 2016الترصيف  انطالق تنفيد مشاريع 

 حسن حسني عبد الوهاب 

 * تصريف مياه األمطار : 

 لم تتم المصادقة بعد من قبل مراقب المصاريف . -

 ات : ــــ* الطرق

 24، فتح العروض سيكون يوم 2016ديسمبر  26إعادة طلب عروض ثاني لتعبيد الطرقات يوم  •

 ، 2017 جانفي

نشر كل مراحل تقدم األشغال  مصحوبة بصور بموقع واب بلدية المرسى صفحة التواصل االجتماعي ، 

كراس الشروط الخاصة بمشاريع تعبيد الطرقات، الترصيف وتصريف مياه تمكين الممثلين من نسخ من 

  األمطار مع دليل متابعة المشاريع.

 



 
 

 الجمهورية التونسية
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  

 ىـــــبلدية المرس
 المــــــــــــــاإلع  اإلتصال و  ةــــمصلح

  أ/خ

 

 :  لتوصيـــــــــــــــاتا             

 تحيين مشاريع التي هي بصدد اإلنجاز بالتنسيق مع المصالح الفنية. -

 .ن الحاضرين ومدهم بمحاضر الجلساتمراسلة عبر البريد اإللكتروني لكل الممثلين  والميسري -

 صباحا 09:30على الساعة  2017فيفري  03القادمة يوم الجمعة الجلسة  -

 

 


