الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
بلدية المرسى
كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
للنيابة الخصوصية لبلدية المرسى

في دورته العادية الثانية لسمة 2016
ليوم الخميس  16جوان 2016

إنعقدت يوم اخلميس  16جوان  2016على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية جلسة اجمللس
البلدي برئاسة السيد حممد الرياحي ،رئيس النيابة اخلصوصية  ،وحبضور السيدتني والسادة أعضاء جملس النيابة
اخلصوصية اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات كتابية إىل مق ّـر سكنـاهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون األساسي
املتممة له  ،خاصة القانون
للبـلديات عدد  33لسنة  1975املـؤرخ يف  14ماي  1975والنصوص املنقحة و ّ
األساسي عدد  48لسنة  2006املـؤرخ يف  17جويلية ، 2006ووفقا للنص التايل :
الموضوع :

إستدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء .

وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي للنيابة اخلصوصية يف دورته
العادية الثانية لسنة  ، 2016وذلك يوم اخلميس  16جوان  2016على الساعة العاشرة صباحا.

-

املساعد األول ،رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية،
 السيد ماهر الزهاركاهية رئيس ،رئيس دائرة املرسى املدينة،
 السيد نور الدين العالقي السيد محودة الداموسي كاهية رئيس  ،رئيس الدائرة البلديّة سيدي داود ، السيد مربوك عبد العظيم كاهية رئيس ،رئيس دائرة املرسى الرياض، السيد سلمان بن مراد مستشار ،رئيس جلنة الشؤون العقارية، -السيد احلبيب الطرابلسي

مساعد رئيس ،رئيس دائرة قمرت ،رئيس جلنة الشؤون اإلقتصادية،
مساعد رئيس  ،رئيس جلنة الشباب والرياضة والثقافة،

 السيد حممود بسيس -السيدة دليلة الوساليت

مساعد رئيس ،رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،
مساعدة رئيس  ،رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة ،

 -السيد توفيق اجلبايل

-

 السيد عقيل جعيط السيدة إنشراح حبابو-

مستشار،
مستشارة .

السادة :
و تغيّب السيّدتان و ّ
 السيدة حسيبة شاكرالسيدة نزيهة اللباسي -السيد أمحد الزغديدي

مساعدة رئيس ،رئيسة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الثقافة والرتاث والبيئة ،
مساعد رئيس ،رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية ،

-

 السيد خالد املستريي السيد كرمي شنيبة -السيد حممد بوبكر

مستشار ،رئيس جلنة متابعة الرتاتيب والشكاوي،
مستشار،
مستشار ،رئيس جلنة العمل التطوعي.

كما حضر جلسة جملس النيابة اخلصوصية :
 السيد الكاتب العام . عدد من اإلطارات البلدية .إنعقدت جلسة اجمللس البلـ ــدي يف دورته العادية الثانية لسنة  2016اليت إفتتحها السيد حممد الرياحي
رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية املرسى ُ ،مرحبّا جبميع احلاضرين من أعضاء جملس النيابة اخلصوصية واإلداريني ،
اليت متّ
إثر ذلك ّ ،توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية إستعراض املسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة و ّ
إقرتاحها من طريف املواطنني خالل اجللسة التّمهيدية الُمنعقدة يوم األحد  15ماي  2016وخمتلف اللّجان
البل ـ ـ ـ ـديّة  ،داعيا السيدتني و السادة أعضاء جملس النّيابة اخلصوصيّة للتداول فيها:

 )Iلجنة الشؤون اإلدارية و المالية :
 )1احلساب املايل لسنة  2015وغلق امليزانية لتصرف . 2015
 )2حتديد معلوم إشغال الطريق العام مبناسبة حضائر البناء.

 )IIلجنة الشؤون اإلقتصادية :
 (1متكني مستغلي األكشاك بامللك العمومي البحري من ترخيص لرتكيز مظالت مشسية .

 )2إحالة رخصة كشك .

اخلاصة بوقوف السيارات .
 )3تركيز ّ
موزعات التذاكر ّ

 )IIIلجنة الشؤون العق اريّة :
 قضيّة "بن عبا ".

 )IVمشاريع صندوق حماية المناطق السّياحية .

 )Iلجنة الشّؤون اإلدارية و المالية :
 )1الحساب المالي لسنة  2015وغلق الميزانية لتصرف : 2015
بعد اإلطالع على الفصلني  33و 34من القانون األساسي عدد  65لسنة  2007املؤرخ يف
 18ديسمرب  2007املتعلّق بتنقيح وإمتام القانون األساسي مليزانية اجلماعات احمللية ،وعلى احلساب املايل لسنة
 ، 2015تُوقف ميزانية سنة  2015إىل :
ع/ر

د-المبلغ

البيان

 1املبلغ اجلملي ملقابيض امليزانية لتصرف 2015

24.918.066,236

 2املبلغ اجلملي للنفقات املأذون بدفعها لتصرف

15.461.547,503

المالحظات

2015

 3ملغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان I

807.997,51

 4مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال باجلزئني 3

7.361.942,810

يصرح بإلغائها
ّ

 5مبلغ الفائض من العنوان I

2.468.885,182

 6مبلغ الفائض من اجلزئني  3و  4من العنوان 2

5.944.863,291

يرخص يف نقله للمال اإلحتياطي
ّ

 7ملبغ الفائض من اجلزء  5من العنوان 2

1.042.770,260

يرخص يف نقله للمال اإلنتقايل.
ّ

و  4من العنوان 2

يصرح بإلغائها
ّ

يرخص يف نقله للمال اإلحتياطي
ّ

واملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املصادقة على ختم ميزانية البلدية لسنة .2015
رأي المكتب البلدي
فصلة حول مبلغ
بعد النقاش ّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون مطالبة إدارة املالية بتقدمي بيانات م ّ

اإلعتمادات الباقية دون إستعمال باجلزئني  3و  4من العنوان  2من حيث املشاريع املنجزة وتلك امللغاة ،وذلك
خالل جلسة جملس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية الثانية لسنة .2016
قرار المجلس البلدي
وتطبيقا للفصل  37من القانون األساسي للبلديات عدد  75لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي
 1975الذي ينّص على أنّه " عند مناقشة احلساب املايل بالبلدية ينتخب اجمللس رئيسا للجلسة ،ولرئيس
البلدية يف هذه الصورة وإن مل يعد مباشر خلطّته أن حيضر املناقشات وعليه مغادرة اجللسة عند اإلقرتاع " ،غادر

السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة ومتّ إنتخاب السيد ماهر الزهار  ،املساعد األول لرئيس النيابة
اخلصوصية رئيسا للجلسة ،و بعد التداول والنقاش حول احلساب املايل لسنة  2015وغلق ميزانية التصرف
لسنة  ،2015صادق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على ختم ميزانية البلدية لسنة  2015على
النحو التايل:
د-البيان

ع/ر

المبلغ

 1املبلغ اجلملي ملقابيض امليزانية لتصرف 2015

24.918.066,236

 2املبلغ اجلملي للنفقات املأذون بدفعها لتصرف

15.461.547,503

المالحظات

2015
 3ملغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان I

807.997,51

 4مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال باجلزئني 3

7.361.942,810

يصرح بإلغائها
ّ

 5مبلغ الفائض من العنوان I

2.468.885,182

 6مبلغ الفائض من اجلزئني  3و  4من العنوان 2

5.944.863,291

يرخص يف نقله للمال اإلحتياطي
ّ

 7ملبغ الفائض من اجلزء  5من العنوان 2

1.042.770,260

يرخص يف نقله للمال اإلنتقايل.
ّ

و  4من العنوان 2

وفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ اإلجراءات والتدابري الالّزمة يف الغرض .
ّ

يصرح بإلغائها
ّ

يرخص يف نقله للمال اإلحتياطي
ّ

 )2تحديد معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء:
تطبيقا لألمر عدد  1428لسنة  1998املؤرخ يف  13جويلية  1998املن ّقح باألمر عدد 1692

لسنة  2000املؤرخ يف  17جويلية ،2000

املربع يف اليوم مقابل خدمة
وحيث نّص هذا األمر على ضبط تعريفة بني  0,500د و  5,000د عن املرت ّ

نص القرار البلدي عدد  170املؤرخ يف  15مارس 2001
إشغال الطريق العام مبناسبة حضائر البناء ،وحيث ّ

على أ ّن تعريفة بلدية املرسى تُوظّف كما يلي :

*  3د عن املرت املربع يف اليوم باملناطق الشعبية .
*  5د عن املرت املربع يف اليوم ببقيّة املنطقة البلدية.

ونظرا إىل أنّه مل يتم تقسيم املنطقة إىل مناطق شعبية وغري شعبية إلختالف اآلراء يف كيفية التقسيم مع
إستحالة العملية  ،وعليه متّ إعتماد تعريفة  5دنانري على كامل املنطقة البلدية .
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص اإلبقاء على هذه التعريفة أو تغيريها .
رأي المكتب البلدي
بـعد النقاش ،طالب أعضاء املكتب البلدي احلاضرون من السيد علي املناعي  ،مهندس رئيس ،كاهية
مدير املعدات والبناءات إعداد جدول حول تطبيق التعريفة املوظّفة مقابل خدمة إشغال الطريق العام مبناسبة
حضائر البناء من حيث املوقع ،املساحة  ،امل ّدة القصوى لإلشغال.
مع عرض املوضوع على أنظار أعضاء جملس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية الثانية لسنة .2016
قرار المجلس البلدي
بـعد التّداول و النقاشّ ،قرر أعضاء جملس النّيابة اخلصوصيّة احلاضرون إرجاء النّظر يف موضوع التعريفة
تويل جلن ـ ـ ـ ـ ـة األشغال و التّهيئة العمران ـ ـيّة
املوظّفة مقابل خدمة إشغال الطريق العام مبناسبة حضائر البناء إل حني ّ
إعداد جدول يف الغرض يُؤخذ فيه بعني اإلعتبار  ،املساحة املشغولة  ،وامل ّدة القصوى لإلشغال مع حتديد مساحة

قصوى لألشغال حبسب البناية و حتديد مبلغ  3د عن املرت املربع بالنّسبة للم ّدة و املساحة احمل ّددتني و توظيف مبلغ

 5د يف اليوم يف ما زاد على ذلك .

 )IIلجنة الشؤون اإلقتصادية :
 (1تمكين مستغلي األكشاك بالملك العمومي البحري من ترخيص لتركيز مظالت شمسية :
بعد إجراء بتات عمومية يف ثالث مناسبات ،متت إحالة إستغالل عدد  08أكشاك وحيث أن كراس
الشروط مل ينص على إمكانية استغالل مساحة إضافية.
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص تركيز أصحاب هذه األكشاك
ملظالّت مشسيّة.
ع/ر

موقع الكشك

اإلسم و اللقب

المعلوم بالدينار

العدد

المالحظات

المطلوب

رأي المكتب
البلدي

01

بشاطئ نزل الخامسة

إلياس عبيد

تعويض

100

مساحة مناسبة

-

02

شاطئ نزل كريم

ريم بوعزيز

77.000,000

100

مساحة مناسبة

-

03

شاطئ نزل الريزيدانس

وحيد العايش

36.300,000

100

مساحة مناسبة

-

04

شاطئ نزل دار نوار

علي دومه

24.673,000

50

مساحة مناسبة

-

05

شاطئ نزل برسلو

أحمد الحرباوي

5.555,000

20

مساحة صغيرة

-

06

شاطئ مرسى كوب

محمد الجبالي

10.131,000

50

مساحة مناسبة

-

07

شاطئ نزل موفمبيك

عاطف البرهومي

38.500,000

100

مساحة مناسبة

-

08

شاطئ البرج األبيض

محمد علي غرسي

19.599,800

50

مساحة ضيّقة

-

رأي المكتب البلدي
ب ـ ـعد التداول والنقاشّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون إرجاء النظر يف موضوع متكني مستغلّي

األكشاك بامللك العمومي البحري من ترخيص لرتكيز مظّالت مشسية إىل حني إعداد السيد علي املناعي ،مهندس
ملخطط هندسي حول طريقة تركيز املظالت الشمسيّة من حيث املساحة
رئ ـ ـ ـيس ،كاهية مدير املعدات والبناءات ّ
والعدد ،وعرض ـ ـ ـه على أنظار جملس النيابة اخلصوصية خالل دورته العادية الثانية لسنة .2016

قرار المجلس البلدي
بـ ــعد التداول والنقاشّ ،قرر أعضاء جملس النّيابة اخلصوصية احلاضرون على تركيز أصحاب األكشاك

املتواجدة على امللك العمومي البحري ملظالّت مشسية على النحو التايل بعد تقدمي السيد علي املناعي ،مهندس
رئيس  ،كاهية مدير املع ّدات والبناءات ملخطّط هندسي وعرض صور عن طريق آلة " الداتاشو" حول طريقة
تركيز املظّالت الشمسية من حيث املساحة املسموح هبا والعدد :
ع/ر

موقع

اإلسم و اللقب

المعلوم بالدينار

الكشك
01
02
03
04
05
06
07
08

بشاطئ نزل
الخامسة
شاطئ نزل
كريم
شاطئ نزل
الريزيدانس
شاطئ نزل
دار نوار
شاطئ نزل
برسلو
شاطئ
مرسى كوب
شاطئ نزل
موفمبيك
شاطئ البرج
األبيض

العدد

المالحظات رأي المكتب قرار المجلس

المطلوب
إلياس عبيد

تعويض

100

ريم بوعزيز

77.000,000

100

وحيد العايش

36.300,000

100

علي دومه

24.673,000

50

أحمد الحرباوي

5.555,000

30

محمد الجبالي

10.131,000

50

عاطف البرهومي

38.500,000

100

محمد علي
غرسي

19.599,800

50

مساحة
مناسبة
مساحة
مناسبة
مساحة
مناسبة
مساحة
مناسبة
مساحة
صغيرة
مساحة
مناسبة
مساحة
مناسبة
مساحة
ض ّيقة

البلدي

البلدي

-

60

-

100

-

60

-

50

-

30

-

18

-

60

-

20

 )2إحالة رخصة كشك :
بعد وفاة السيد الطاهر شرودة صاحب رخصة اإلشغال الوقيت للملك العمومي البلدي الذي إستغل
الكشك املرّكز ببطحاء الصفصاف ّ ،توىل ورثته تسويغه إىل السيد وحيد الدشراوي منذ سنة  2011وقد
تقدم هذا األخري مبطلب قصد متكينه من الرخصة نظرا لظروفه اإلجتماعية الصعبة.
املعروض عىلى أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص إحالة الرخصة إىل السيد
وحيد الدشراوي.
رأي المكتب البلدي
بـ ـ ـ ـعد النقاشّ ،قرر أعضاء املكتب البلدي احلاضرون سحب الرخصة وإزالة الكشك املرّكز ببطحاء
املسوغ إىل السيد وحيد الدشراوي من طـ ـرف ورثة املرحوم الطاهر شرودة وإعداد قرار يف
الصفصاف و ّ
الغرض  ،كما طالبوا بإعداد جرد يف األكشاك املتواجدة باملنطقة البلدية ،وذلك بإجراء إستجوابات عن
يتسّن تعميم قراري السحب واإلزالة على بقيّة
كل كشك ّ
حّت ّ
طريق عدل إشهاد للتثبت من صفة شاغل ّ
املخالفني .
مع عرض املوضوع على أنظار جملس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية الثّانية لسنة .2016
قرار المجلس البلدي
ب ـ ـ ــعد النقاشّ ،قرر أعضاء جملس النّيابة اخلصوصيّة احلاضرون سحب الرخصة وإزالة الكشك املرّكز
املسوغ إىل السيد وحيد الدشراوي من ط ــرف ورثة املرحوم الطاهر شرودة وإعداد قرار
ببطحاء الصفصاف و ّ
يف الغرض  ،كما طالبوا بإعداد جرد يف األكشاك املتواجدة باملنطقة البلدية ،وذلك بإجراء إستجوابات عن
يتسّن تعميم قراري السحب واإلزالة على بقيّة
كل كشك ّ
حّت ّ
طريق عدل إشهاد للتثبت من صفة شاغل ّ
املخالفني .

 )3تركيز موزعات التذاكر الخاصّة بوقوف السيارات :
للحد من ظاهرة إستغالل مواقف السيارات دون ترخيص  ،وحيث ت ّذمر العديد من املواطنني من جراء
ّ
كل وقوف سيارة لقضاء شأن عاجل ومل ّدة قصرية.
مطالبتهم بدفع مبلغ ال ي ّقل عن دينار واحد حّت عند ّ
خاصة
املعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي إبداء الرأي يف خصوص مقرتح التعاقد مع شركة ّ
املخصصة لذلك على غرار :
موزعات تذاكر لوقوف السيارات باألماكن
ّ
بعد اإلعالن عن بتة عمومية لرتكيز ّ
 ساحة منصف باي
 هنج عبد الرمحان مامي
 شارع اجلمهورية
 شارع الطيب املهريي
 شارع احلبيب بورقيبة
 هنج  9أفريل
 شارع علي بلهوان.
رأي المكتب البلدي
خاصة بعد اإلعالن
ب ـ ـ ـعد النقاش ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على مقرتح التعاقد مع شركة ّ

املخصصة لذلك على غرار ساحة منصف
موزعات تذاكر لوقوف السيارات باألماكن
عن بتة عمومية لرتكيز ّ
ّ

باي ،هنج عبد الرمحان مامي ،...هذا  ،و بالتّوازي طلب األعضاء احلاضرون من السيدة إنشراح حبابو ،

مستشارة و السيد سلمان بن مراد  ،مستشار ،رئيس جلنة الشؤون العقارية مبواصلة دراسة وإعداد املخطط
التمشي وكذلك من حيث روزنامة التنفيذ.
املروري ملدينة املرسى من حيث ّ
مع عرض املوضوع على أنظار جملس النيابة اخلصوصية يف دورته العادية الثّانية لسنة .2016
قرار المجلس البلدي

بـ ـ ــعد التداول والنقاش ،وافق أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون على مقرتح التعاقد مع شركة
املخصصة لذلك على
موزعات تذاكر لوقوف السيارات باألماكن
خاصة بعد اإلعالن عن بتة عمومية لرتكيز ّ
ّ
ّ
غرار ساحة منصف باي ،هنج عبد الرمحان مامي ،...بالتّوازي مع إعداد املخطط املروري ملدينة املرسى من قبل
املختصة.
اللّجنة
ّ

كشف حول اإلعتمادات التي وقع إلغاؤها لسنة  2015حسابيّا
وإعادة برمجتها لسنة 2016

الفصل

الفقرة

06600
06601
06603
06603
06603
06603
06604
06605

0020
0001
0001
0002
0003
0006
0001
0020

06606
06606
06608
06610
06611
06612
06612
06613
06613
06613
06614
06614
06614
06614
06615
06615
06615
06615
06616

0001
0002
0001
0001
0002
0002
0003
0001
0002
0003
0003
0004
0005
0006
0001
0002
0003
0004
0003

06616
06616
06616
06617
06617
06617

0004
0005
0006
0001
0020
0021

بيان الفصل
دراسات أخرى
اقتناء اراضي
قصر البلدية
الدائرة البلدية
المستودع البلدي
أشغال الصيانة والتعهد
تجهيزات ادارية
برامج وتجهيزات اعالمية
مختلفة
اقتناء معدات النظافة والطرقات
اقتناء معدات وتجهيزات أخرى
اقتناء وسائل النقل
االنارة العمومية
اشغال مختلفة
تصريف مياه األمطار
أشغال الصيانة والتعهد
بناء األرصفة
تعبيد الطرقات
أشغال الصيانة والتعهد
تهيئة وتجهيز الشواطئ
مركز التسميد العضوي
تهيئة وصيانة المقابر
التهيئة والتهذيب األخرى
تهيئة الحدائق العمومية
تهيئة المنتزهات
تجميل مداخل المدن
تهيئة المساحات الخضراء
بناء وتهيئة نوادي الشباب
والطفولة
المنشآت الرياضية
تجهيزات ثقافية ورياضية
تهيئة رياض األطفال
تهيئة األسواق
منابت
أشغال الصيانة والتعهد
الجملة

المرسم
المبلغ
ّ
300.000,000
2.000,000
401.500,000
200.000,000
158.093,000
230.000,000
320.000,000
100.000,000

ال ُمنجز
89.185,274
8.241,332
58.757,542
89.521,232

738.372,000
500.000,000
200.000,000
1.037.217,000
35.000,000
320.000,000
200.000,000
557.954,000
1.053.752,000
100.000,000
15.040,000
300.000,000
180.000,000
50.000,000
100.000,000
200.000,000
200.000,000
50.000,000
10.000,000

179.976,000
194.539,017
496.813,426
199.119,572
330.372,429
547.476,535
95.108,000
48.114,500
15.000,000
-

1.999.995,434
20.000,000
10.000,000
229.073,000
120.324,664
50.000,000
9.988.321,098

195.403,533
73.858,224
4.891,672
2.626.378,288

المبالغ موضوع إعادة
البرمجة
210.814,726
2.000,000
401.500,000
200.000,000
158.093,000
221.758,668
261.242,458
10.478,768
558.396,000
305.460,983
200.000,000
540.403,574
35.000,000
320.000,000
880,428
227.581,571
506.275,465
4.892,000
15.040,000
300.000,000
180.000,000
50.000,000
100.000,000
151.885,500
200.000,000
35.000,000
10.000,000
1.804.591,901
20.000,000
10.000,000
155.214,776
115.432,992
50.000,000
7.361.942,810

ورفعت اجللسة على الساعة الثّانية ظهرا  ،بعد جتديد السيد حممد الرياحي  ،رئيس النيابة
ُ
اخلصوصية شكره جلميع احلاضرين.

السيد الكاتب العام

كاهية رئيس  ،رئيس دائرة سيدي

رئيس النيابة الخصوصية

داود
محمد السكوحي

حمودة الداموسي

محمد الرياحي

 )IIIلجنة الشؤون العق اريّة :
قضيّة مجاعة" بن عبا" :
مبقتضى القرار التعقييب عدد  38449املؤرخ يف  16مارس  2009الصادر لفائدة مجاعة " بن عبا "

تؤدي للم ّدعني (مجيع الورثة) مبلغ قدره 535.800,000د بعنوان غرامة
نصه بإلزام بلدية املرسى بأن ّ
والقاضي ّ
التصرف و مبلغ 450د أتعاب تقاضي وأجرة حماماة.
إستيالء ومبلغ قدره 24.300,000د بعنوان غرامة حرمان من ّ
ومبقتضى مداوالت جملس النيابة اخلصوصية األوىل يف دورته العادية األوىل لسنة  2014املنعقدة يوم

اخلميس  06مارس  2014حول عرض كشف خاص مبتابعة تنفيذ األحكام ذات الصبغة املالية املستصدرة ضد بلدية
املرسى من طرف مجاعة "بن عبا " وشركة "بساتين قمرت" واألخوين سهيل وضحى اللموشي ( القرار  :تقسيط املبلغ
احملكوم به لفائدة مجاعىة " بن عبا " و قدره  560.550,000د على مخس سنوات إبتداء من ميزانية سنة 2015

)  ،والثانية يف دورته العادية الثانية لسنة  2015املنعقدة يوم الثالثاء  16جوان  2015حول تعديـ ـ ـ ـل نص مداولة

اجمللس البلدي يف دورته العاديـ ـ ـة األوىل لسنة  2014املنعق ـ ـ ـ ـ ـدة يف  06مارس  ( 2014إرجاء النظر يف تعويض الشركة

العقارية "بساتين قمرت" واألخوين اللموشي )  ،و الثّالثة يف دورته العاديّة األوىل لسنة  2016املنعقدة يوم اخلميس
 24مارس  2016حول إبرام كتب صلح على تنفيذ حكم تعقييب وكتب تنازل عن ملكيـة الرمسني العقارين عددي

 90838تونس و  125056تونس لفائدة بلدية املرسى جمان ـ ـ ـ ـا  ،و حيث متثّل قرار جملس النّيابة اخلصوصيّة آنذاك يف

املؤرخ يف  16مارس  2009و كتب تنازل يتنازل
إبرام إبرام كتب صلح على تنفيذ القرار التعقييب عدد ّ 38449
تغري ُمعرفّه ليُصبح 90838
مبقتضاه ورثة "بن عبا " عن ملكيّتهم للرمسني العقاريني عددي  37787تونس الذي ّ
عرفه ليُصبح  125056تونس املتمثّالن يف طرقات وأرصفة وشوارع و مأوى
تونس و  84634تونس الذي ّ
تغري ُم ّ
سيارات لفائدة بلدية املرسى جمانا ،

الرمسني العقاريني عددي  37787تونس الذي
و حيث تراجعت مجاعة " بن عبا " عن التّنازل عن ملكيّة ّ
عرفه ليُصبح  125056تونس املتمثّالن يف طرقات
تغري ُمعرفّه ليُصبح  90838تونس و  84634تونس الذي ّ
ّ
تغري ُم ّ
وأرصفة وشوارع و مأوى سيارات ،
املعروض على أنظار أعضاء جملس النّيابة اخلصوصيّة إبداء الرأي يف خصوص مقرتح متتّع مجاعة "بن عبا" مببلغ
اليت ُجترى يف شأن تسويغ املأوى و ذلك بداية من السنة القادمة و مل ّدة ُحم ّددة يف الزمن .
البتّة العمومية ّ
قرار المجلس البلدي

تتوىل
بـ ـ ــعد التداول والنقاشّ ،قرر أعضاء جملس النيابة اخلصوصية احلاضرون إبرام إتّفاقية مع مجاعة "بن عبا" ّ
مبقتضاها البلديّة صيانة املأوى من حيث التنوير وغريه و القيام بأشغال التّهيئة عند اإلقتضاء مع قسمة مبلغ البتّة

اليت ُجترى يف شأن تسويغ املأوى مع مجاعة "بن عبا"  ،و ذلك بداية من السنة القادمة و مل ّدة ما ال نهاية
العمومية ّ

لها .

 )IVمشاريع صندوق حماية المناطق السّياحية :
السياحية  ،املعروض على أنظار أعضاء جملس النّيابة
يف إطار ّ
تدخالت صندوق محاية املناطق ّ
اخلصوصيّة احلاضرون إبداء الرأي يف خصوص مقرتحات إجناز املشروعني التّاليني :
السياحية الطيب املهريي  2مببلغ مجلي قدره  500أ.د.
 جتديد و جتميل السياج الواقي بالطّريق ّ
 جتميل مدخل مدينة املرسى مببلغ مجلي قدره  500أ.د.

 حميط الصفصاف مبا يف ذلك هنج املنجي سليم مببلغ مجلي قدره  500أ.د.

قرار المجلس البلدي

بعد التّداول و النّقاش وافق أعضاء جملس النّيابة اخلصوصيّة احلاضرون على إجناز املشروعني التّاليني :

السياحية الطيب املهريي  2مببلغ مجلي قدره  500أ.د.
 جتديد و جتميل السياج الواقي بالطّريق ّ
 جتميل مدخل مدينة املرسى مببلغ مجلي قدره  500أ.د.

 حميط الصفصاف مبا يف ذلك هنج املنجي سليم مببلغ مجلي قدره  500أ.د.
األولية للمشروعني وطلب التّمويل من صندوق محاية املناطق
وطلبوا من اإلدارة الفنّية بإعداد ال ّدراسات ّ
السياحية .
ّ

