
   أ/خ                  

 الجمهورية التونسية       
 الشؤون المحلية والبيئة  وزارة  
 ىـــــبلدية المرس     

 المــــــــــــــاإلع  اإلتصال و  ةــــمصلح

 

 ة  ـــــــــة التشاركيـــــع الميزانيــــــــمحضر جلسة متابعة مشاري

 2017فري  ـــــــــــفي 17معة  ـــــــــــوم الجــــــــــي
 

 ف، الطرقات و تصريف مياه االمطاررصيمتابعة تنفيذ مشاريع الت: 

 :الترصيف -1

 .البحر األزرق غولنهج شارل ديب % 10و  % 70تقدم اشغال نهج حسن حسني عبد الوهاب بنسبة  -

ال يمكن للبلدية توسعة الطريق من بالنسبة للترصيف في نهج شارل ديغول )البحر األزرق( هناك إشكالية حيث  -

لتواجد شبكة مياه االمطار، تسعى البلدية الى احترام  وذلك تم االتفاق عليه مع الممثلين  كمامتر  8الى  7من 

 ،عة بما يتالءم مع اشغال شبكة تصريف مياه االمطارمتر لكن عندما يتعلق االمر بوجود شبكة ال بد من التوس 8

)البحر األزرق( من طريق قمرت الى الوادي.  غولرصيف الجزء األول من نهج شارل ديتكما تم االتفاق على  -

 التخليو المداخل تهيئةتم التصويت على مقترح ترصيف الجانب األيمن من نفس النهج مع  للجزء الثانيبالنسبة 

 .منشر الرمال و مدخل الشاحنات على ترصيف

 البناءات )بالرصيف(ترصيف نهج حسن حسني عبد الوهاب مع إزالة  مواصلة:  بالنسبة للترصيف  في قمرت -

األرضية  المحافظة على تتشاور البلدية مع المواطنين و يتم الموافقة علىفي صورة وجود رخام او غيره و

 . حال وجود أرضية مخلة بجمالية الطريق تقوم البلدية بتعويضها في. وكرصيف

بالنسبة لألشجار المتواجدة بالرصيف تعهدت البلدية بالتعاون مع جمعية احباء قمرت بتقليمها مع المحافظة على  -

 سالمة المارة. 

 .ال بد من إزالة كل البناءات المتواجدة بالرصيف بالنسبة للحي التجاري بقمرت -

 

 ات :الطرق -2

مع الممثلين لتوقيع محضر جلسة سيتم ارساله  2017فيفري  20بعد فتح و فرز العروض تقرر عقد اجتماع يوم االثنين 

  الى لجنة الصفقات العمومية للحصول على المصادقة النهائية.

 

  تصريف مياه االمطار: -3

 ستنطلق االشغال قريبا.، تنظيم جلسة عمل مع المقاول  لى إثرع -

 

 تنوير: ال 

تمت الموافقة من لجنة الصفقات و مصلحة التنوير بصدد انتظار الموافقة النهائية من صندوق القروض لالنطالق  -

 في االشغال.

 من وزارة الفالحة.بتقليم األشجار الحصول على ترخيص سيتم التدخل في نهج الكرنيش حال  -

 االزرق،و نهج بن النفيس من البحر  الطابونة حي األندلسي، حزم بن، الخامس بيرم محمد زنقة إلنارة التدخل -

 .2016سيندرج في اطار االشغال الجديدة لصفقة  قمرت منطقة من الغافقي الرحمان وعبد الخطابي الكريم عبد

 

 


