الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
لبلدية المرسى

في دورته اإلستثنائية لسنة 2019
ليوم الخميس  31أكتوبر 2019
السادسة مساء بقصر البلدية جلسة اجمللس البلدي
الساعة ّ
إنعقدت يوم اخلميس  31أكتوبر  2019على ّ

الزهار  ،مساعد رئيس البلدية  ،وحبضور السيدات
يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2019برئاسة السيد عياض ّ
والسادة أعضاء اجمللس البلدي اآليت ذكرهم  ،بعد إستدعائهم تطبيقا ملا يقتضيه القانون األساسي عـ ـ ـ ـ ـ ــدد 29
ـؤرخ يف  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احمللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،ووفقا للنص التايل :
لسنة  2018املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
الموضوع  :إستدعـ ـ ـ ـاء

.

وبع ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف بإستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة 2019

الزوال ( )17.00بقصر البلدية .
ليوم اخلميس  31أكتوبر  2019على الساعة اخلامسة بعد ّ
 السيد رؤوف الشنويف السيد املعز بوراوي -السيدة رمي احلشيشة

الشباب والرياضة ،
املساعد الرابع لرئيس البلدية  ،رئيس جلنة الطفولة و ّ
مستشار ،رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،
رئيسة دائرة املرسى املدينة،

 السيدة روضة الزاوشي رزق اهلل مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ، -اآلنسة إميان الفهري

مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،

 -السيد سليم الزلطين

مستشار ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند

 السيدة مىن املطهري -اآلنسة زهور قريرة

و حاملي اإلعاقة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،

 -السيد حممد شراد

مستشار  ،رئيس دائرة املرسى الرياض ،

 -السيدة سهام عز الدين

مستشارة ،

 -السيد حممد نبيل صاحب الطابع

مستشار ،

 -السيد حممد التيجاين بوعزيز

مستشار ،

 -السيد أمين بن مسعود

مستشار،

 -السيد أيوب بن احلاج

مستشار ،

 -اآلنسة راقية الغريب

مستشارة ،

 -اآلنسة مىن خالص

مستشارة ،

 السيدة فريال مسرية بوزيريو تغيّب بعذر :

مستشارة .

 -السيد حممد سليم احملرزي

رئيس البلدية ،

 السيدة نبيلة محزة السيد قيس النيقرو السيدة عائشة املهريي -السيد فارس العياشي

املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستشار ،رئيس جلنة املساواة والتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،

 -السيّد إلياس كشك

التصرف ،
مستشار  ،رئيس جلنة ّ
الشؤون املاليّة و اإلقتصاديّة و متابعة ّ

 السيد حممد ضياف الدريدي السيد حممد الطيّب املهريي السيدة لطيفة التّاجوري -السيد خالد شيبوب

مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشار ،
مستشارة ،
مستشار ،

 -السيد أمحد ريزا

مستشار ،

 -السيدة هاجر مطري

مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:

 السيد الكاتب العام للبلديّة ، املكلّفة بكتابة اجمللس ، أعوان اإلدارة البلديّة .إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2019اليت إفتتحتها السيد محمد سليم

توىل إستعراض املسائل املعروضة جبدول
المحرزي  ،رئيس البلدية ُ ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحبّا جبميع احلاضرين  .إثر ذلك ّ ،

أعمال اجللسة داعيا السيدات و السادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيهما :

الرتاتيب الصحيّة لبلدية املرسى عدد 127بتاريخ  18أفريل . 1996
 )Iتنقيح قرار ّ

السعر اإلفتتاحي .
 (IIكراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة  2020و ّ
السعادة.
 )IIIكراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه ّ
السوق األسبوعيّة لسنة . 2019
 )IVالتّخفيض يف مبلغ لزمة ّ
السنة.
السعادة كامل أيّام ّ
 )Vمراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر ّ

السداسي لتق ّدم تنفيذ برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة .2019
 )VIعرض التّقرير ّ
 )VIIبرنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة : 2020
 إعتماد املنطقة البلديّة كمنطقة واحدة.

السنوي لإلستثمار لسنة . 2019
 )VIIIحتيني الربنامج ّ
 )IXتنفيذ حكم تعقييب بات صادر لفائدة العون البلدي السيّدة نزيهة بن شعبان .

 ) Xالتّخفيض يف مبلغ لزمة إستغالل شاطئ مهيّأ.

 )Iتنقيح قرار التراتيب الصحية لبلدية المرسى عدد 127بتاريخ 18أفريل : 1996

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى
عدد  127بتاريخ  18أفريل  1996على النّحو التايل :

 العنوان األول  :أحكام عامة :
مع مراعاة النصوص التشريعية والرتاتيب اجلاري هبا العمل  ،ختضع امليادين املنصوص عليها هبذا
القرار للقواعد والشروط واملواصفات الصحية والفنية الواردة به ولكراس الشروط الضابط للشروط العامة لصلوحية
احملالت يف خصوص احملالت التجارية أو احلرفية أو املهنية اليت ال خيضع إستغالهلا إىل شروط عمرانية وصحية
تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط .
 الباب األول من العنوان العاشر :حفظ الصحة بالطريق العام :
 الفصل (158جديد) :
 كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفايات وكل شخص يقوم مبعاجلة أولية أو مزج أو غريها تؤديإىل تغيري يف طبيعة النفايات أو يف تركيبتها مطالب باحملافظة على نظافة احملل الذي حبوزته من
الداخل ومن اخلارج .
 مينع إلقاء الفضالت مهما كان نوعها بالطريق العام. جيب أن يكون على ذمة كل عمارة حاوية مسيكة ذات غطاء خمصصة جلمع الفضالت حتمل تعريفالرقم العمارة وإسم النهج ويتعني تنظيفها وصيانتها بصفة متنع إنبعاث الروائح الكريهة وتكاثر
احلشرات.
 الفصل  163مكرر:
 مينع اإللقاء العشوائي للفضالت املنزلية واملتأتية من املؤسسات واملنشآت واحملالت املعدة ملمارسةاألنشطة التجارية أو احلرفية أو السياحية أو وضعها يف أوعية ال تستجيب للمواصفات احملددة من
قبل البلدية أو يف األماكن غري املخصصة لذلك.

 الفصل (165جديد):

 كل شخص حبوزته نفايات متأتية من حمالت جتارية أو مهنية أو حرفية وكل شخص منتج للنفاياتمطالب بتسليمها وفق الطرق اليت حتددها املصاحل البلدية أو إىل هيكل عمومي أو خاص مكلّف
باجلمع وإىل مؤسسة تقوم بعمليات اإلزالة والتثمني طبقا للشروط اليت يضبطها القانون .
 جيب إخراج احلاويات الفردية أو اجلماعية يف الوقت واملكان احملددين من قبل املصاحل البلدية لتسهيلعمل األعوان البلديني.
 الفصل  ( 229فصل جديد):
 أعوان الشرطة البلدية والشرطة البيئية وأعوان البلدية احمللفني واملؤهلني للغرض مطالبون كل يفمشموالته بتنفيذ فحوى هذا القرار وميكن لرئيس البلدية إختاذ قرار بغلق احملل مكان إرتكاب
املخالف لقرار الرتاتيب الصحية بصفة وقتية إىل حني زوال املخالفة.

قرار المجلس البلدي
العامة و الفصالن 158
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح األحكام ّ

و  165من قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127بتاريخ  18أفريل  1996و إدراج الفصالن 163

مكرر و  229به وفقا ملا يلي :
ّ

 العنوان األول  :أحكام عامة :
مع مراعاة النصوص التشريعية والرتاتيب اجلاري هبا العمل  ،ختضع امليادين املنصوص عليها هبذا
القرار للقواعد والشروط واملواصفات الصحية والفنية الواردة به ولكراس الشروط الضابط للشروط العامة لصلوحية
احملالت يف خصوص احملالت التجارية أو احلرفية أو املهنية اليت ال خيضع إستغالهلا إىل شروط عمرانية وصحية
تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط .
 الباب األول من العنوان العاشر :حفظ الصحة بالطريق العام :
 الفصل (158جديد) :
 كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفايات وكل شخص يقوم مبعاجلة أولية أو مزج أو غريها تؤديإىل تغيري يف طبيعة النفايات أو يف تركيبتها مطالب باحملافظة على نظافة احملل الذي حبوزته من
الداخل ومن اخلارج .
 -مينع إلقاء الفضالت مهما كان نوعها بالطريق العام.

 جيب أن يكون على ذمة كل عمارة حاوية مسيكة ذات غطاء خمصصة جلمع الفضالت حتمل تعريفالرقم العمارة وإسم النهج ويتعني تنظيفها وصيانتها بصفة متنع إنبعاث الروائح الكريهة وتكاثر
احلشرات.
 الفصل (165جديد):
 كل شخص حبوزته نفايات متأتّية من حمالت جتارية أو مهنية أو حرفية وكل شخص منتج للنفاياتمطالب بتسليمها وفق الطرق اليت حتددها املصاحل البلدية أو إىل هيكل عمومي أو خاص مكلّف
باجلمع وإىل مؤسسة تقوم بعمليات اإلزالة والتثمني طبقا للشروط اليت يضبطها القانون .
 جيب إخراج احلاويات الفردية أو اجلماعية يف الوقت واملكان احملددين من قبل املصاحل البلدية لتسهيلعمل األعوان البلديني.
 الفصل  163مكرر:
 مينع اإللقاء العشوائي للفضالت املنزلية واملتأتية من املؤسسات واملنشآت واحملالت املعدة ملمارسةاألنشطة التجارية أو احلرفية أو السياحية أو وضعها يف أوعية ال تستجيب للمواصفات احملددة من
قبل البلدية أو يف األماكن غري املخصصة لذلك.
 الفصل  ( 229فصل جديد):
 أعوان الشرطة البلدية والشرطة البيئية وأعوان البلدية احمللفني واملؤهلني للغرض مطالبون كل يفمشموالته بتنفيذ فحوى هذا القرار وميكن لرئيس البلدية إختاذ قرار بغلق احملل مكان إرتكاب
املخالف لقرار الرتاتيب الصحية بصفة وقتية إىل حني زوال املخالفة.

 (IIكراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة  2020والسعر اإلفتتاحي :
عمال مبقتضيات الفصل  84من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على ما يلي  " :ختتص جمالس اجلماعات
احمللية بالتّداول يف عقود اللزمات ومدهتا وجوانبها املالية وإقرارها بعد اللجوء إىل املنافسة والتقيد بقواعد الشفافيّـ ـ ـة " ،

ومنشور وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد  04بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار املرجعي إلستلزام املعاليم الواجبة

الشروط يعرض وجوبا على اجمللس البلدي للتّداول يف شأنه  ،كما خيضع
كراس ّ
باألسواق واملساخل الذي ينص على أن ّ

السعر اإلفتتاحي املقرتح إىل مصادقة اجمللس البلدي وال ميكن مراجعته إالّ بنفس اإلجراء.

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّداول يف فصول كراس شروط إستلزام السوق األسبوعيّة
لسنة  2020ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح.

قرار المجلس البلدي
كراس شروط إستلزام
بـ ـ ـعد التّداول و النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النّظر يف فصول ّ

السعر اإلفتتاحي املقرتح إىل حني عقد جلسة عمل حبضور كامل أعضاء
السوق األسبوعيّة لسنة  2020ويف ّ
ّ

الرأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جم ّددا على أنظار اجمللس البلدي يف دورة إستثنائيّة
اجمللس البلدي إلبداء ّ
تُعقد للغرض .

 (IIIكراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه السعادة :

ختتص جمالس
عمال مبقتضيات الفصل  84من جملة اجلماعات احمللية الذي ينّص على أن ّ ":

اجلماعات احمللية بالتّداول يف عقود اللزمات وم ّدهتا وجوانبها املالية وإقرارها بعد اللّجوء إىل املنافسة والتقيّد
الشفافية ".
بقواعد ّ

املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّداول بشأن كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب

مبنتزه السعادة و يف السعر اإلفتتاحي املقرتح .

قرار المجلس البلدي
كراس شروط إستلزام
بـ ـ ـعد التّداول و النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النّظر يف فصول ّ

السعر اإلفتتاحي املقرتح إىل حني عقد جلسة عمل حبضور
السعادة ويف ّ
إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه ّ

الرأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جم ّددا على أنظار اجمللس البلدي يف
كامل أعضاء اجمللس البلدي إلبداء ّ
دورة إستثنائيّة تُعقد للغرض .

البـ ــاب األول :أحكـام عامـة
متسوغ السوق األسبوعية باملرسى الرياض
الفصل األول  :حي ّدد هذا الكراس حقوق وواجبات كل من مسوغ و ّ
من  15جانفي  2020إىل  14جانفي  2021كما يضبط الشروط القانونية لضمان حسن إستغالل اللزمة
إستنادا باخلصوص على ما جاء يف النصوص القانونية و الرتتيبية اآليت ذكرها :
 القانون األساسي عدد  29لسنة  2018املؤرخ يف  9ماي  2018املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية. القانون عدد  23لسنة  2008مؤرخ يف  01أفريل  2008يتعلق بنظام اللزمات. القانون عدد  44لسنة  1991بتاريخ  01جويلية  1991املتعلق بتنظيم جتارة التوزيع . القانون عدد  64لسنة  1991بتاريخ  29جويلية  1991املتعلق باملنافسة وحتديد األسعار. القانون عدد  117لسنة  1992بتاريخ  07ديسمرب  1992املتعلق حبماية املستهلك. القانون عدد  86لسنة  1994املؤرخ يف  23جويلية  1994املتعلق مبسالك توزيع منتجات الفالحة والصيدالبحري.
 القانون عدد  11لسنة  1991بتاريخ  03فيفري  1997املتعلق بإصدار جملة اجلباية احمللية. القانون عدد  30لسنة  2016املؤرخ يف  05أفريل 2016املتعلق مبخالفة تراتيب حفظ الصحة. األمر احلكومي عدد  805لسنة  2016املؤرخ يف  13جوان  2016املنقح لألمر عدد  1428لسنة 1998املؤرخ يف  13جويلية  1998واملتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف إستخالصها.
كراس
 قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  09ديسمرب  2005املتعلق باملصادقة على ّشروط ممارسة جتارة توزيع الدواجن ومنتجاهتا.
 قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل .1996 منشور السيد وزير الداخلية عدد  10بتاريخ  07جوان  2013حول التذكري بأهم املقتضيات املتعلقةبالتصرف يف األسواق الراجعة للجماعات احمللية.
 دليل التصرف يف األسواق البلدية لسنة .2016 املنشور عدد  4بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار املرجعي إلستلزام املعاليم الواجبة باألسواق واملساخلالبلدية.
تعمد مستلزمي األسواق
 منشور السيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد  11بتاريخ  19جويلية  2019حول ّالسلع .
توظيف معاليم على وقوف شاحنات تزويد احملالت التجارية بالبضائع و ّ
الفصل  : 2يؤكد كراس الشروط هذا على إحكام التصرف يف إستغالل لزمة السوق األسبوعية خاصة من
حيث توفري جودة املنتوج املعروض و الشفافية يف األسعار و العمل مببدأ املنافسة الشريفة .

الفصل  : 3تنتصب السوق األسبوعية يوما واحدا يف األسبوع و هو يوم األحد عمال مبقتضيات األمر عدد
 1523لسنة  1989املؤرخ يف  30سبتمرب .1989
الفصل  : 4تبلغ مساحة السوق األسبوعية  30.000م 2حمددة طبقا للمثال املصاحب هلذا.

الب ــاب الثـانـي :شروط المشاركة في البتة
الفصل  : 5تعتزم البلدية إحالة إستغالل السوق األسبوعية عن طريق لزمة تبتدئ يف  15جانفي  2020وتنتهي
يف  14جانفي .2021
الفصل  : 6ح ّدد السعر اإلفتتاحي مببلغ ثالمثائة وسبعني ألف دينار ) 370.000,000د( .

لكل شخص طبيعي أو ذات معنوية املشاركة يف البتة العمومية عن طريق الظروف املغلقة اليت
الفصل  :7ميكن ّ
مت اإلعالن عنها بالصحف اليومية.

الفصل  : 8علـى الراغبني فـي املشاركة الذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو اجلماعات احمللية و ليست
هلم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس اإلتّصال باملصلحة اإلقتصادية بقصر البلدية خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل أوقات العمل
اإلداري لسحب كراس الشروط مقابل دفع مبلغ قدره مائيت دينار ( 200,000د ).
الفصل  : 9يتم إرسال ملفات املشاركة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة مبكتب الضبط املركزي يف
ظرف مغلق بإسم السيد رئيس بلدية املرسى مع التنصيص على الظرف " ال يفتح بتة إستلزام السوق األسبوعية"
على العنوان التايل قصر البلدية  1شارع احلرية املرسى ويقع اعتماد ختم تاريخ مكتب الضبط املركزي بالبلدية
ويعترب كل ظرف يرد بعد الساعة العاشرة صباحا يوم الثّالثاء  17ديسمرب  2019ملغى.
يتضمن امللف ظرف أول حيتوي الوثائق اإلدارية التالية:
 كراس الشروط ممضاة (دون التعريف باإلمضاء ). نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة من املعرف اجلبائي ملمارسة استلزام األسواق. بطاقة اإلرشادات بعد تعمريها. بطاقة عدد .3 نسخة من وصل الضمان الوقيت. شهادة براءة من الديون الراجعة للدولة أو للجماعات احمللية. نسخ من عقود إستلزام أسواق مرفقة مبا يفيد خالص املبالغ املتعلّقة هبا يف صورة توفّر شرط اخلربة.

الفصل: 10
تتوىل جلنة التبتيت فتح الظروف يف جلس ــة تنعقد يوم الثّالثاء  17ديس ــمرب  2019على الس ــاعة العاش ــرة
للصيغ حضور جلسة
حمرر وفقا ّ
والنصف صباحا وال يسمح لغري املرتشحني أو لوكالئهم مبقتضى كتب توكيل ّ
فتح العروض املالية.
ـدون ذلـك بتقرير جلنة
الفص ل ل ل ل للل  : 11تعترب العروض الواردة خـارج اآلجـال القـانونيـة الغيـة وال يتم فتحهـا وي ّ
التبتيت.
الفص ل للل : 12يعترب كل عرض مل يتضـ ـ ــمن إحدى الوثائق املطلوبة مهما كانت أغيتها الغيا ويقصـ ـ ــى ليا من
املشاركة يف البتة.
يتم إختيار
الفصل  : 13تسند اللزمة إىل املرتشح الذي تقدم بأعلى عرض ،و يف صورة تساوي العروض ّ ،
من توفّر فيه شرط اخلربة.
للمجلس صالحية يف عدم القبول بعرضه إذ ميكن له رفضه واإلعالن أ ّن طلب العروض غري مثمر لعدم تناسبه
مع القيمة احلقيقية للسوق .
الفصل : 14حيجر اإلذن بإرجاع الضمان الوقيت يف حالة نكول املرتشح الفائز عن إمتام إجراءات اإلستلزام يف

اآلجال احملددة .
يأذن رئيس البلدية بوصفه مرا للقبض حبجز الضمان الوقيت ويأذن بـ ـ ـ ـ ـ ـ :
*يف حالة مصادقة اجمللس على نتائج اللزمة وفقا لرتتيب تفاضلي  ،يأذن رئيس البلدية بإسناد اللزمة للمرتشح
املوايل الذي إستوىف الشروط اإلدارية وصرح أو تقدم بثاين أعلى عرض مايل ،ويتم إعالم اجمللس بذلك يف أول
دورة تنعقد بعد إختاذه لإلجراء املذكور وكذلك الشأن بالنسبة حلال نكول العارض الثاين وال يتم إرجاع مبلغ
الضمان الوقيت للمشاركني الذين قبلت عروضهم اإلدارية إىل حني تأمني املستلزم الفائز بالبتة للضمان النهائي.
*يف حالة عدم مصادقة اجمللس على نتائج اللزمة بإعتماد الرتتيب التفاضلي ،يدعو رئيس البلدية اللجنة املكلفة
بلزمة املعاليم املرخص للبلدية يف إستخالصها باإلعالن عن إعادة إجراء البتة.

الب ــاب الثـالث  :التراتيب اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفصل  : 15إذا تبني أن للفائز بالبتة ديون متخلدة بذمة الدولة أو اجلماعات احمللية العمومية أو بلزمة سوق
أسبوعية يفقد حقه يف اللزمة و حتال إىل غريه .
الفصل  : 16حتدد قيمة اللزمة بعد زيادة نسبة  % 3من املبلغ املعروض بعنوان مصاريف بتة مع إضافة معلوم
األداء على القيمة املضافة .علما وأن املبلغ املدفوع يعفي املستلزم من دفع األداء على القيمة املضافة املستوجب
على رقم معامالته اخلاصة باللزمة ومن واجب التصريح باألداء على القيمة املضافة بعنوان العملية املذكورة.

الفصل  : 17يتعهد صاحب اللزمة بتوفري ضمان بنكي لدى القابض البلدي بقيمة  %25من املعلوم السنوي
للزمة يف أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إمضاء العقد يتم إسرتجاعه عند انتهاء مدة التعاقد مع البلدية بدون
فائض.
الفصل  : 18يف صورة عدم إمضاء العقد أو تسجليه أو عدم إعادته للبلدية و يف صورة عدم تأمني مبلغ
الضمان النهائي يف أجل  7أيّام من تاريخ إمضاء العقد يعترب املستلزم متخلّيا و يفقد حقه يف اإلستغالل و يف
اسرتجاع مبلغ الضمان الوقيت و تتوىل البلدية إحالة اللزمة إىل الغري.
يتعهد املستلزم خبالص معلوم اللّزمة أقساطا شهريّة ُمسبقا يف أجل أقصاه اليوم العاشر من كل
الفصل ّ : 19

شهر  ،و كل تأخري يف دفع أحد األقساط يرتتب عنـ ـ ـ ــه وجوبا توظيف خطية تأخري بنسبـ ـ ـ ـ ـ ــة  %1من املبلغ
اجلملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر و حتتسب هذه املدة ابتداء من اليوم الثاين املوايل لتاريخ استحقاق
الدين.
الفصل  : 20إذا جتاوز التأخري يف خالص أحد األقساط عشرة أيام  ،يتم جتريد املستلزم من حقه يف مواصلة
استغالل السوق مبقتضى قرار بلدي وتتبعه إلستخالص الدين.
الفصل : 21تتم إحالة اللزمة عن طريق عقد مربم بني البلدية و املستلزم مدته سنة غري قابلة للتجديد ويكون

نافد املفعول من  15جانفي  2020إىل  14جانفي . 2021

الفصل: 22ميكن للبلدية إيقاف اللزمة أو نقلة السوق إىل مكان خر إذا اقتضت الضرورة ذلك دون أن حيق
للمستلزم اإلعرتاض أو املطالبة بأية تعويضات.

البــاب الرابع :تهيئة السوق
الفصل :23جيب أن تتوفر بالسوق األسبوعية املرافق التالية:

-1مكان داخل السوق أو جبواره إليواء سيارات احلرفاء تتماشى مساحته مع عدد الوافدين على السوق.
-2مسالك وممرات ال تعرقل حركة احلرفاء لتيسري تدخالت املصاحل املعنية عند االقتضاء.
-3مكان خمصص جلمع الفضالت جمهز حباويات ويكون مالئما من حيث املوقع والتهيئة لعمليات رفع
الفضالت وللمعدات املستعملة يف الغرض.
الفصل : 24على املستلزم تنظيم السوق من حيث تركيز " النصبات و التيندات " و توزيع الباعة بطريقـة حمكمة
تسمح باستغالل املساحة الكلية للسوق مع تسهيل حركة املرور و جتنب الفوضـى و التجاوزات خاصة على
الطريق احمليط هبا و ختصيص مساحة كافية كمأوى حماذي للسوق لوقوف السيارات و الشاحنات و العربات
اخلاصة بالتجار العارضني .

املروجة بالسـوق األسبوعية إلـى شروط الصحة والسالمة واجلودة
الفصل  :25جيب أن تستجيـب املنتوجات ّ
املنصوص عليها بالقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
الفصل :26جيب أن تتوفر لدى املتعاملني بالسوق املعدات والتجهيزات الضرورية طبقا ملا تقتضيه القوانني والرتاتيب
اجلاري هبا العمل .كما جيب على الباعة إشهار األسعار طبقا ملقتضيات القانون عـدد  64لسنة  1991امل ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ
يف
 29جويلية  1991والنصوص املتممة أو املنقحة له واملتعلـق باملنافسـة واألسعار.
الفصل  : 27حيجر حتجريا باتا االنتصاب خارج فضاء السوق و ال ميكن القيام بعمليات البيع ألي نوع

من

أنواع املنتوجات إال باألماكن املخصصة هلذا الغرض .
و متنع خاصة عمليات البيع باملمرات و مبأوى السيارات ،كما حتجر عمليات بيع فضالت املواد الغذائية.

الفصل  : 28يتعني أن تستجيب السوق من حيث التهيئة و توفر معدات و جتهيزات السالمة للمتطلبات
املعمول هبا يف جمال الوقاية و احلماية املدنية ومنها استعمال مادة احلديـد إلقامة ركائز الواقيات ( تيندا ) واليت
جيب أن ال تكون من مادة قابلة لالشتعال على غرار البالستيك.

البــاب الخامس :واجبات المستلزم
الفصل  :29يتحمل صاحب اللزمة كامل املسؤولية يف تسيري السوق األسبوعية وال ميكنه إحالة استغالهلا كليا
أو جزئيا للغري.
الفصل :30على املستلزم القيام جبميع اخلدمات الضرورية اليت يتطلبها حسن سري السوق وخاصة:
 توفري شروط السالمة والوقاية للتجار والعارضني واحلرفاء من السرقة واالعتداءات واحلوادث واحلرائق. احلرص على توفري منتوج جيد مع مراعاة شفافية األسعار. القيام بعملية التنظيف داخل حدود السوق ومجع الفضالت املفرزة ووضعها يف أكياس حمكمة الغلق مباشرةبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد انتهاء توقيت إنتصاب السوق و إبرام إتفاقية مع البلديّة لرفعها مبقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قدره أربعون ألف دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
(  40.000,000د ).
الفصل  : 31يتعني على املستلزم :
 عدم جتاوز احلدود الزمنية واجلغرافية للسوق وذلك برتكيز حواجز وقتية لتسهيل عملية املراقبة والتصدي لظاهرةاإلنتصاب باألهنج والشوارع اجملاورة.
 حراسة السوق. -محاية التجار والزوار.

 احلرص على التنظيم الفضائي والتجاري للمواقع مع إجياد مسالك لتسهيل تدخل وحدات احلماية املدنية. تنظيم املرور والوقوف باملأوى. -توفري حاويات للفضالت بعدد كاف.

البــاب السادس  :التراتيب الصحية
الفصل :32يتعني على كافة الناشطني داخل السوق األسبوعية احرتام الرتاتيب الصحية وخاصة من حيث
سالمة أجسامهم ونظافتها وارتدائهم لزي نظيف.
الفصل  : 33املستلزم مطالب بتوفري الشروط الصحية للبضاعة املعروضة و احرتام املواصفات من حيث اجلودة
والصلوحية و طريقة العرض.
هذا و مينع منعا باتا عرض و بيع األمساك و منتوجات البحر و احلليب و مشتقاته و بصفة عامة كل املواد
سريعة التعفن تطبيقا لقرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى.
الفصل  : 34حيجر حتجريا باتا عرض السلع مباشرة فوق األرض .
الفصل  : 35مينع منعا باتا بيع الدواجن احلية أو بعد ذحبها ويتحمل املستلزم نتيجة عدم احرتام هذا املنع.

الفصل  : 36يتكفل املستلزم بإعداد مثال تقسيمي لفضاء السوق يسمح بتجميع األنشطة التجارية حسب
نوعيتها و ميكن جتزئة املساحة التجارية للسوق إىل مخسة مناطق على النحو التايل :
 .1منطقة خمصصة للبضاعة الرفيعة ومنتوجات الصناعات التقليدية.
 .2منطقة خمصصة للخضر والغالل.
 .3منطقة خمصصة للتوابل واحلبوب واملواد الغذائية املعلبة.
 .4منطقة خمصصة للمالبس واألدوات القدمية.
 .5منطقة خمصصة ملنتوجات النجارة واحلدادة.
هذا ويتعهد املستلزم بإيداع التقسيم لدى املصاحل البلدية قصد املصادقة عليه ويلتزم بتطبيقه واحرتامه طوال مدة
اللزمة.
الفصل  :37يتعني على كل مستغل ملوقع توفري املعدات والتجهيزات اخلصوصية الالزمة للعمل والعرض.
الفصل  :38حيجر بيع املواد التالية داخل السوق األسبوعية األمساك ، ،اللحوم ،الدواجن ،احلليب ومشتقاته،
ويتحمل املستلزم املسؤولية إذا تبني خالل املراقبة الدورية عرض وبيع
املرطبات واحللويات واملواد الغذائية العامة
ّ
هذه املواد.
الفصل  :39يتعني على كل مستغل ملوقع تنظيفه إثر هناية انتصاب السوق بإستعمال أكياس خاصة بالفضالت.
حيجر إدخال احليوانات للسوق.
الفصلّ :40

البــاب السابع :ضبط أوقـات العمل
الفصل  : 41يبتدئ العمل بالسوق األسبوعية أيام اآلحاد :
 من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة الثالثة بعد الزوال يف فصل اخلريف والشتاء والربيع. من الساعة السادسة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الزوال يف فصل الصيف. من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الثانية بعد الزوال خالل شهر رمضان.وحيجر اإلنتصاب قبل املوعد احملدد أو بعده.
ّ

البــاب الثـامن :في واجبات المستغلين للمواقع

الفصل  : 42خيضع مستغلو السوق  ،إىل كل األحكام و االلتزامات اليت تفرضها القوانني و الرتاتيب اجلاري
هبا العمل وخاصة منها املتعلقة بإحرتام األسعار القانونية و جيب أن تتوفر لدى املتعاملني بالسوق املعدات
والتجهيزات الضرورية طبقا ملا تقتضيه القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل  .كما جيب على الباعة إشهار
األسعار طبقا ملقتضيات القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية  1991والنصوص املتممة أو
املنقحة له واملتعلق باملنافسة واألسعار.
الفصل  : 43جيـب على التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجر املنتصب اإلضطالع مبهامـه على أحسـن وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حسـب التشريع الص ــحي
و االقتصادي و املايل و االجتماعي املعمول به و كذلك حسب عرف املهنة .
الفصل  : 44جيب على التاجر تيسري مهمة خمتلف املصاحل اإلدارية املؤهلة قانونيا إلجراء عمليات املراقبة.
املمرات و املداخل و فضاءات املرور من كل ما من شأنه
الفصل  : 45يتعني على كل تاجر احملافظة على خلو ّ
أن يعطل احلركة داخلها  ،كما أنه يلتزم بعدم جتاوز حدود مكان إنتصابه .
الفص ل للل  :46مينع على التاجر التصـ ـ ــرف تص ـ ـ ـرفا خارج عن نطاق حدود اللياقة أو اإلض ـ ـ ـرار باملوقع املسـ ـ ــتغل
أو إصدار ضجيج مهما كان نوعه من شأنه أن يزعج املتساكنني األجوار وحيجر خاصة استعمال مضخمات
الصوت.

البــاب التـاسع :إستخالص المعاليم
الفصل  : 47يتوىل املستلزم بنفسه استخالص املعاليم املستوجبة عن انتصاب الباعة داخل السوق وفق التعريفة

احملددة بالقرار البلدي عدد  855املؤرخ يف  27سبتمرب  2016املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات
احمللية يف استخالصها كما يلي بيانه :

المعاليم الموظفة
إنتصاب الباعة

التعريفة
 0,150د عن المتر المربع  /اليوم

معاليم حراسة السيارات باألماكن غير  0,100د عن العربة المجرورة باليد
المهيأة

 0,200د عن العربة التي تجرها الدواب
 0,500د عن العربة ذات المحرك

البيع بالتجول داخل السوق

 0,200د عن البائع في اليوم

المعاليم عن السوائل

 0,200عن الهكتولتر الواحد و عملية البيع الواحدة

و يف مقابل استخالص معلوم اإلنتصاب بالسوق  ،على املستلزم تسليم كل تاجر وصال ( طبقا للنموذج
املصاحب ) حيدد فيه املساحة املستغلة و املبلغ املدفوع.
هذا وميكن توظيف معلوم خاص للوقوف تضبط تعريفته بقرار من اجمللس البلدي إذا أفضى تطبيق املعلوم
العام للوقوف إىل مقادير ال تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق.
الفصل  : 48على املستلزم مسك دفرت لتسجيل مقابيضه اليومية مع مجيع اإلرشادات املفيدة باإلضافة إىل
مصاريفه ليسهل االطالع عليها من طرف البلدية كما يتوىل التصريح هبا لدى القباضة املالية .
كما أنه مطالب بتقدمي_ قبل اليوم العاشر من كل شهر _ إىل البلدية قائمة مفصلة يف مقابيضه خالل الشهر
السابق حسب كل فصل.

البــاب العاشر  :المراقبة الدوريـ ــة
ختصـص البلديـة فريقا يتكون مـن املصاحل الصحية و االقتصادية و الرتاتيب و الشرطة البلدية
الفصل ّ : 49
للسهر دوريا على احرتام شروط الصحة و السالمة و املنافسة الشريفة و حتديد األسعار .
الفصل:50يتعهد املستلزم بتسهيل عمليات املراقبة و املراجعة اليت ميكن أن تقوم هبا البلدية كما يتعهد بتمكينها
من كل املعلومات و الوثائق الفنية و احملاسبية اليت تطلبها يف إطار مراقبة اللزمة و تنفيذ العقد املربم معه.

البــاب الحادي عشر  :المخالفـات و العقوبات
الفصل  : 51يف صورة ختلي املستلزم عن واجباته خبصوص تنظيف السوق تقوم البلدية عوضا عنه بعملية مجع
و رفع الفضالت و تتوىل طرح املصاريف املرتتبة عن ذلك من مبلغ الضمان املؤمن لدى القابض البلدي .
الفصل  : 52كل خمالفة ملقتضيات هذا الكراس تعرض املستلزم و حسب خطورة املخالفة إىل إحدى العقوبات
التالية اليت يتخذها رئيس البلدية :
 اخلطية املالية. اإلنذار الكتايب. التجري ـ ـ ـ ـ ـ ــد.الفصل  : 53يف صورة متادي املستلزم يف املخالفات يفسخ العقد حاال و حتل البلدية حمله يف استغالل السوق
حتمله مصاريف التقاضي الناجتة عن فسخ العقد و ختتص حماكم تونس العاصمة بالنظر يف فصل النزاعات.
و ّ

البــاب الثـاني عشر :حاالت فسـخ العقـد
الفصل  : 54يفسخ عقد اللزمة يف احلاالت التالية:

 ثبوت إحالة اللزمة كليا أو جزئيا إىل الغري. التمادي يف املخالفات رغم التنبيه إليها. صدور حكم بتصفية أمالك املستلزم أو فرض عقلة على ممتلكاته أو إفالسه. وفاة املستلزم. اإلخالل بااللتزامات احملمولة على صاحب اللزمة مبوجب كراس الشروط وعقد اللزمة والنصوص التشريعيةوالرتتيبية اجلاري هبا العمل.

البــاب الثـالث عشـر  :أحكـام مختلفـة
الفصل  : 55تتكون وثائق اللزمة من العقد و كراس الشروط و املالحق و تعترب املالحق جزءا ال يتجزأ من
العقد أو من كراس الشروط.
الفصل  : 56علـى املستلزم تعيني حمـل خمابرته بكل دقة لضمان وصـول املراسالت الصادرة عن البلدية ،ويستحسن
ختصيص صندوق بريد للغرض داخل املنطقة البلدية.
الفصل  : 57حتمل مجيع األداءات و املصاريف املتعلقة بإجراءات التعريف باإلمضاء و تسجيل كراس الشروط

وعقد اللزمة والطابع اجلبائي على صاحب اللزمة.

المستلــزم ( صاحب اللزمة )
إطلعت ووافقت

( مانح اللزمة ) رئيـس البلدية

البـ ــاب األول
الشروط العامـ ـ ــة
الفصل األول  :يضبط هذا الكراس الشروط العامة اإلدارية والفنية للمشاركة يف بتة عمومية تتعلق بإستغالل
مالعب لكرة املضرب مبنتزه السعادة.
كما يضبط الواجبات احملمولة على الفائز بالبتة واملشار إليه ب ــ" املستغل " .
الفصل  : 2متت صياغة كراس الشروط إعتمادا على النصوص القانونية التالية :
*القانون عدد  90لسنة  2005املؤرخ يف  03أكتوبر  2005املتعلق باملنتزهات احلضرية.
*األمر عدد  3329لسنة  2005املؤرخ يف  26ديسمرب  2005املتعلق بضبط شروط وإجراءات اإلشغال
الوقيت للمنتزهات احلضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إجنازها وإستغالهلا.
*منشور السيد وزير الداخلية والتنمية احمللية عدد  16بتاريخ 13جوان  2006حول املنتزهات احلضرية.
* قرار السيد وزير الشباب والرياضة والرتبية البدنية املؤرخ يف  03جانفي  2006واملتعلق باملصادقة على كراس
شروط إحداث الفضاءات الرتفيهية لألطفال والشباب من قبل اخلواص.
الراغبني يف املشاركة يف البتّة العموميّة عدد  3مالعب مهيّأة إلستغالهلا لكرة
الفصل  : 3تضع البلديّة على ّ
ذمة ّ

املضرب (  )Tennisمبنتزه السعادة مبساحة مجلية قدرها  6000م ( 2ملعب 1500 :1م + 2ملعب مزدوج:
 3355م 2وتفصل بينها مساحة خضراء و حجرات مالبس)  ،و ميكن إستغالهلا للعبة  PADELشريطة اإللتزام
بتهيئتها طبقا للشروط الفنية احملددة بامللحق عدد.01
الفصل  : 4ميكن لكل الراغبني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو ذوات معنوية املشاركة يف البتة.
الفصل  : 5على املشاركني تقدمي ملف حيتوي على :
 )1الوثائق اإلدارية التالية:
 بطاقة ارشادات حول املستثمر (ملحق عدد )02 مضمون من السجل الوطين للمؤسسات إلتزام باجناز املشروع املقدم من طرفه يف صورة فوزه قبل اآلجال القصوى املقرتحة من قبل البلدية. -شهادة يف عدم اإلفالس.

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة يف االخنراط بإحدى صناديق الضمان اإلجتماعي. شهادة إبراء من قبل البلدية. اإلستظهار مبا يفيد توفر شرط اخلربة يف جمال رياضة كرة املضرب. كراس الشروط ممضى إمضاء معرف به . وصل خالص الضمان الوقيت مببلغ قدره ألف و مخسمائة دينار ( 1.500,000د ). نسخة من القانون األساسي للشركة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ملمثلها القانوين.يتضمن وصفا مدقّقا للمشروع و املدة اليت ستستغرقها قبل اإلنطالق يف اإلستغالل .
 )2عرض ّ
فين ّ
 تقدمي ما يفيد اخلربة يف جمال تسيري الفضاءات الرياضية وخاصة كرة املضرب إن توفّر شرط اخلربة. اإلمكانيات البشرية املزمع وضعها على ذمة املشروع.يقل عن السعر اإلفتتاحي احمل ّدد خبمسة عشر ألف دينار (15.000,000د)
 )3عرض مايل سنوي ال ّ

(ملحق عدد .) 03

الفصل  : 6ح ّددت م ّدة اإلستغالل خبمس سنوات تبتدئ يف  01جانفي  2020وتنتهي يف  31ديسمرب

 2024قابلة للتجديد يف كل مرة بسنة واحدة.

الفصل  : 7ميكن لكل راغب يف املشاركة يف البتة العمومية معاينة الفضاء املخصص لإلستغالل على عني
املكان ( املالعب وحجرات املالبس).
الفصل  : 8ترسل العروض يف ظرف ال حيمل أية عالمة وتكتب عليه عبارة " ال يفتح بتة إستغالل مالعب
لكرة المضرب بمنتزه السعادة" ّإما عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة لدى مكتب الضبط املركزي

وح ّدد خر أجل لقبول العروض يوم  19ديسمرب  2019على الساعة العاشرة صباحا.
ويتم إعتماد ختم مكتب الضبط املركزي وتلغي كل العروض الواردة بعد األجل احملدد.

الفصل :9يتم فتح العروض خالل جلسة تنعقد بقصر البلدية بتاريخ  19ديسمرب  2019على الساعة العاشرة
والنصف صباحا وبإمكان أصحاب الظّروف حضورها.
يتوىل الفائز فور إعالمه بفوزه عن طريق رسالة مضمونة الوصول إمتام اإلجراءات التالية :
الفصل ّ : 10
 خالص املبلغ السنوي ويتم احتسابه بعد إضافة  %7من املبلغ املعروض بعنوان مصاريف بتة.

 خالص مبلغ املساغة يف مصاريف الصيانة ،احلراسة التنظيف والعناية باملساحات اخلضراء
للفضاءات املشرتكة واملق ّدرة ب ل ل ل ل ل 10أد ( عن م ّدة العقد :خمس سنوات ).

 إمضاء عقد اإلشغال الوقيت.

مكوناهتا البيئية مع التعريف
 إمضاء حمضر تسلّم تضبط فيه املساحة اليت سيتوىل إستغالهلا وتبني بدقة ّ
بإمضائه.
الفصل  : 11يتم دفع معلوم اإلستغالل مسبقا يف بداية كل سنة على أن ال يتجاوز  10من شهر نوفمرب ويف
صورة جتاوز األجل احمل ّدد خلالص املعلوم يتم تطبيق خطية مالية قدرها % 1من قيمة الكراء السنوي عن كل

شهر.

املستغل دفع مبلغ قدره  5000د اىل القابض البلدي بعنوان ضمان مايل أو بنكي يتم
يتوىل
الفصل ّ : 12
ّ

اسرتجاعها يف هناية مدة التعاقد.

املستغل بفتح الفضاء للعموم فور إنتهاء إجراءات التعاقد .
الفصل  : 13يلتزم
ّ
املستغل تنفيذ ما تأذن به البلدية من إصالحات ضرورية لضمان حسن إستغالل
الفصل  : 14جيب على
ّ

الفضاء واحملافظة على سالمة احلرفاء واحرتام الشروط املتعلقة حبفظ الصحة وإذا مل يلتزم املستغل برفع اإلخالالت
يف اآلجل احملدد تتوىل البلدية التدخل على نفقته.
ويتعني
الفصل  : 15جيب على
املستغل أخذ اإلحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار احلرائق واحلوادث وغريها ّ
ّ
عليه احلصول على شهادة وقائية مسلمة من مصاحل الديوان الوطين للحماية املدينة وتوفري عقود التأمني
لألشخاص واملعدات والتجهيزات والزوار حسب ما تقتضيه الرتاتيب القانونية.
املستغل مصاريف الربط بالشبكات العمومية ومصاريف إستهالك الكهرباء والغاز و املاء
يتحمل
الفصل ّ :16
ّ

الصاحل للشراب.

الفصل  : 17ش ل ل ل ل للروط اإلستغالل :
للمستغل أن يتعاطى نشاطا أو يضيف أنشطة مغايرة لتلك احمل ّددة بكراس الشروط وعقد اإلشغال
ال ميكن
ّ

الوقيت .

يتوىل إحالة الفضاء أو جزء منه إىل الغري.
الفصل  : 18جيب على
املستغل أن يباشر نشاطه بنفسه وأن ال ّ
ّ

الفصل  : 19يتم الرتفيع يف معلوم اإلستغالل بنسبة  % 5يف السنة على أساس معلوم السنة املنقضية بداية
من السنة الثانية .
كل تأخري يف دفع معلوم اإلستغالل يرتتّب عنه وجوبا توظيف خطية تأخري بنسبة  %1من املبلغ اجلملي لل ّدين

األول املوايل إلنتهاء التسعني يوما من
عن كل شهر أو جزء من الشهر وحتتسب م ّدة التأخري إبتداء من اليوم ّ
تاريخ إستحقاق الدين إىل خر الشهر الذي متّ فيه الدفع.

املستغل مسؤولية احملافظة على املساحة املرخص يف إستغالهلا وحسن تنظيم العمل به
يتحمل
الفصل ّ : 20
ّ

يتحمل جتاه الغري مسؤولية املالك بالنسبة إىل مجيع األماكن اليت يستغلّها داخل حدود الفضاء ويكون
كما ّ
مسؤوال عن احلوادث جبميع أنواعها اليت يتعرض هلا أعوانه أو الغري مبناسبة تعاطيه نشاطه.

املستغل يف مصاريف احلراسة والتنظيف والعناية باملساحات اخلضراء والصيانة بدفع مبلغ
الفصل  : 21يساهم
ّ
سنوي قبل بداية االستغالل ومباشرة بعد تسلّم عقد اإلشغال الوقيت.

حيل هذا العقد حمل الرتاخيص الالزمة لتعاطي خمتلف األنشطة اليت يفرتض أن حيصل عليها
الفصل  : 22ال ّ

املستغل.

املستغل بتيسري عمليات املراقبة ال ّدوريّة أو اإلستثنائية اليت يقوم هبا أعوان البلدية وكل
يتعهد
الفصل ّ : 23
ّ
كل
ممثلي املصاحل اإلدارية املعنيّة مبراقبة احملالت املفتوحة للعموم خالل أوقات العمل مع متكني املراقبني من ّ
الوثائق الالزمة واملتصلة بالنشاط.

الفصل  : 24ال ينشأ للمستغل أي حق عيين أو جتاري باملساحة املستغلّة.
يتعهد املستغل باحملافظة على احمليط الطبيعي للمنتزه وعلى مكوناته البيئية وعلى خمتلف املرافق
الفصل ّ : 25

التدخل .
يتعني عليه متكني أعوان الصيانة من ّ
العمومية والشبكات املتواجدة به كما ّ

الفصل  : 26على املستغل تنفيذ ما تأذن به البلدية من تعديالت أو إصالحات بالتجهيزات أو إضافة منشآت
جديدة ترمي إىل حتقيق الوقاية والسالمة من احلرائق ومن احلوادث اليت ميكن أن حتدث.
الفصل  : 27إنتهاء اإلشغال :
تنتهى رخصة اإلشغال الوقيت للفضاء بإنتهاء امل ّدة احمل ّددة ما مل يتم جتديده طبقا ملقتضيات الفصل
السادس من كراس الشروط.

الفصل  : 28ميكن ألحد الطرفني إهناء العمل برخصة اإلشغال الوقيت قبل إنتهاء امل ّدة احمل ّددة هلا بعد إعالم

الطرف اآلخر مبوجب مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ  ،وذلك قبل  6أشهر من تاريخ إنتهاء

م ّدة اإلشغال.
الفصل  : 29سحب الترخيص :
تسحب رخصة اإلشغال الوقيت ألجزاء من املنتزه دون أن يكون للمستغل احلق يف املطالبة بأية تعويضات يف
احلاالت التالية:
 -1عدم خالص معلوم الكراء يف اآلجال.
 -2عدم خالص مبلغ املساغة يف مصاريف الصيانة والتنظيف واحلراسة يف اآلجال.
 -3إحالة إستغالل الفضاء أو أحد أجزائه إىل الغري.
 -4اإلخالل بأحد الشروط املنصوص عليها بعقد اإلشغال الوقيت أو بكراس شروط إستغالل مالعب
لكرة املضرب.
 -5عدم الشروع يف اإلستغالل يف اآلجال احمل ّددة واليت مت إقرتاحها بالعرض الفين .
 -6سحب الرتاخيص املستوجبة ملمارسة النشاط أو األنشطة موضوع اإلشغال الوقيت.
 -7عدم اإلمتثال لرفع اإلخالالت مت التنبيه إليها يف اآلجال احمل ّددة.

الفصل  : 30إسترجاع الفضاء :

يلتزم املستغل عند إنتهاء م ّدة اإلستغالل بإرجاع الفضاء يف حالة جي ّدة مطابقة حملضر التسليم الذي أمضاه
كل املعدات اليت مت إستعماهلا والتجهيزات التابعة اليت مت تركيزها بالفضاء تصبح ملكا
قبل الشروع كما أن ّ

حتمالت
للبلدية بعد إنتهاء م ّدة الرتخيص دون تعويض أو مقابل ويلتزم بإحالتها إىل البلدية خالية من أيّة ّ

أو رهون.

الفصل ُ : 31حتمل كل األداءات املتعلقة مبمارسة النشاط على املستغل.

الباب الثاني

الشروط الخاصة بمالعب كرة المضرب
حيجر على املستغل تكوين مجعية رياضية.
الفصل ّ : 32
حيجر إصدار الضجيج أو إستعمال مضخمات الصوت خالل مزاولة النشاط.
الفصل ّ : 33
املستغل بنظافة املساحة املستغلّة وجتميع الفضالت املتأتية من نشاطه ووضعها يف
الفصل  : 34يلتزم
ّ
خمصصة للغرض حسب مواصفات مصاحل النظافة.
أكياس ّ
يتحمل املستغل مسؤولية كل إتالف أو ضرر يلحق بالعناصر البيئية نتيجة ممارسة لنشاطه
الفصل ّ : 35
وجيب عليه املبادرة بإزالة املخالفة فور لفت إنتباهه من قبل البلدية ويف صورة عدم إمتثاله يتم وضع ح ّد
حيق له اإلعرتاض أو أن يطالب بتعويضات.
لرخصة اإلشغال الوقيت دون أن ّ

الفصل  : 36ال ميكن تركيز لوحات إشهارية بالفضاء املستغل.

حيجر دخول سيارات الرواد للمنتزه بإستثناء عربات التزويد اليت يسمح بدخوهلا بصفة وقتية
الفصل ّ : 37
خارج أوقات فتح املنتزه للعموم.
املستغل إدارة الفضاء الرياضي مباشرة أو عن طريق مستخدمني متمتّعني حبقوقهم
الفصل  : 38يتوىل
ّ
املدنية وأهليّتهم العقليّة والنّفسية وهو مطالب مبسك املل ّفات والوثائق اإلداريّة واملاليّة والفنيّة بصفة منتظمة
ومستمرة.
الفصل  : 39جيب على املستغل أن يُديل بشهادة تكوين يف جمال اإلسعافات األولية مسلّمة من طرف
مصاحل احلماية املدنية.
مؤمنا بصفة دائمة وفق عقد تأمني شامل يغطّي خمتلف األنشطة
الفصل  : 40جيب أن يكون الفضاء ّ

والعملة احلرفاء.

الفصل  : 41حتتفظ البلدية حبق إختاذ التدابري الالزمة يف حالة وجود خرق أو إخالل بالشروط واألحكام
الواردة هبذا الكراس.
الفصل  : 42تتمثل التّدابري املمكن إختاذها عند إخالل املستغل مبقتضيات هذا الكراس يف :
 لفــت النظر. إن ــذار كتايب. سحب رخصة اإلشغال الوقيت .للمستغل املطالبة بأية حقوق كاألصل التجاري أو حق البقاء
الفصل  : 43بإنتهاء م ّدة العقد  ،ال حيّق
ّ
أو األولوية يف جتديد العقد أو متديده.

Annexe n° 1
Travaux autorisés pour construire
un terrain de padel
La construction d’un terrain de Padel passe obligatoirement par
les étapes suivantes:
- Le terrassement et l’évacuation des terres.
- La fabrication de la dalle en béton poreux ou béton
plein(incluant des pentes pour évacuer l’eau)
- Le traçage du périmètre de jeu(10m de large sur 20m de long
divisé par un filet et incluant des lignes de service parallèles
à celui-ci, distantes de 6,95m, le filet est long de 10m et haut
de 0,92m au niveau des poteaux et 0,88 au centre avec des
mailles de 4,5cm de diagonales.)
- L’installation de l’armature métallique ( structure métallique
en acier + cadre grillagé en maille soudée).
La hauteur sera de 7m minimum sur toute la surface du
terrain.
- La mise en place du verre.
- L’installation de l’éclairage.
- La pose du gazon synthétique sablé ou semi sablé.
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الهاتف ........................................................................... :
الفاكس .......................................................................... :
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رأس المال ..................................................................... :

عدد التسجيل بالسجل التجاري ....................................................... :
المعرف الجبائي ...................................................................... :
اإلمضاء والختم

شخص طبيعي

اإلسم واللقب ................................................................ :

رقم ب.ت.و .................................................................. :

المهنة ......................................................................... :

العنوان .......................................................................... :
الهاتف .......................................................................... :

المعرف الجبائي ............................................................... :
ّ
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ملح ل للق عدد 3
تصريح في اإللتزام بالتأمين

إين املمضي أسفله ......................................................................... :
وكيل شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ........................................................................ :
السعادة بإبرام عقد تأمني
أتعهـد يف صورة فوزي بطلب عروض إستغالل مالعب لكرة املضرب مبنتزه ّ
يشمل مجيع املخاطر املمكن حدوثها مبناسبة تعاطي النشاط واليت ميكن أن تلحق بالرواد أو العملة أو
التجهيزات.

اإلمضاء والختم

ملحق عدد 4
تصريح على الشرف في عدم التأثير

إين املمضي أسفله ...................................................................... :
وكيل شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ..................................................................... :

أص ّـرح على شريف بأين ألتزم بعدم تقدمي مباشرة أو بواسطة الغري وعودا أو عطايا أو هدايا أو أموال قصد
التأثري يف خمتلف إجراءات طلب العروض املتعلق ب واستغالل مالعب لكرة املضرب مبنتزه السعادة.

اإلمضاء والختم

ملحلق عدد 5
تصريح على الشرف يف عدم اإلفالس أو عدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية

إين املمضي أسفله ............................................................. :
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املعني حمل خمابرته بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ........................................................... :

أصـرح على شريف بأين لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية.

اإلمضاء والختم

ملحق عدد 6
قائمة في اإلطار البشري المزمع إنتدابه للعمل بمالعب كرة المضرب بمنتزه السعادة
أين املمضي أسفله .................................................................. :
وكيل شركة ......................................................................... :
أتشرف بتخصيص اإلمكانيات البشرية التالية على ذمة مالعب كرة املضرب مبنتزه السعادة.
اإلس للم واللقب

رقم بطاقة التعريف الوطنية
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ّ
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اإلمضاء والختم
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المبلغ السنوي بلسان القلم .....................................................................:
المبلغ السنوي باألرقام.......................................................................... :

اإلمضل للاء

 )IVالتخفيض في مبلغ لزمة السوق األسبوعية لسنة : 2019
تبعا للطّلب الذي تق ّدمت به السيدة جنالء الساملي وكيلة شركة "  " Elite Escorteبصفتها
مستلزمة السوق األسبوعية لسنة  2019بتاريخ  09أكتوبر  2019قصد التخفيض يف مبلغ لزمة السوق
الرئاسية
األسبوعية لسنة  2019نظرا ملنع اإلنتصاب خالل أيّام اآلحاد اليت وافقت إجراء اإلنتخابات التّشريعية و ّ
( مبا يقابل  6.338,000د كل يوم أحد )  ،وحيث خيضع طلب الطرح من عدمه ملصادقة اجمللس البلدي
طبقا ملقتضيات منشور وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد  04بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار املرجعي
إلستلزام املعاليم الواجبة باألسواق واملساخل البلدية ،
يتم
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء الرأي خبصوص طلب الشركة  ،علما وأن الطّرح ّ
من قبل السيد أمني املال اجلهوي بتونس.

قرار المجلس البلدي
بـ ـ ـعد التّداول و النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون رفض مطلب السيدة جنالء الساملي وكيلة

شركة "  " Elite Escorteبصفتها مستلزمة السوق األسبوعية لسنة  2019حول التخفيض يف مبلغ لزمة
السوق األسبوعية لسنة  2019نظرا ملنع اإلنتصاب خالل أيّام اآلحاد اليت وافقت إجراء اإلنتخابات التّشريعية
يتم التّمديد يف م ّدة اللّزمة إىل غاية األحد
الرئاسية ( مبا يقابل  6.338,000د كل يوم أحد )  ،على أن ّ
وّ

 12جانفي  ، 2020حبيث تكون بداية إستلزام السوق األسبوعيّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لسنة  2020ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم  15جانفي
. 2020

 )Vمراجعة معاليم كراء قـاعة األفراح بقصر السعادة كامل أيـام السنة :
الرأي يف خصوص مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي إبداء ّ

اليت متّ ضبطها مبقتضى مداولة جملس النّيابة اخلصوصيّة يف دورته اإلستثنائيّة ليوم
السنة – ّ
السعادة كامل أيّام ّ
ّ
السعادة و مراجعة التّوقيت
اخلميس  10أكتوبر  2013حول حتسني اخلدمات املتعلّقة بقاعة األفراح بقصر ّ
الشتوي و التّعريفات – وفقا للجدول التّايل :
الصيفي و ّ
ّ

جدول حـ ـ ـول
معاليم كراء قـاعة األفراح بقصر السعادة كامل أيـام السنة
أشهر إبرام عقود الزواج

أيـام إبرام عقود الزواج

المعلوم الموظف

جانفي

من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من  01إلى  14مارس
من  15مارس إلى  30مارس
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
اإلثنين ،الثالثاء ،األربعاء و الخميس
الجمعة و السبت واألحد لكامل الشهر

1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د

أوت

اإلثنين ،الثالثاء ،األربعاء و الخميس
الجمعة  ،السبت واألحد لكامل الشهر

1300د
1800د

سبتمبر

اإلثنين ،الثالثاء ،األربعاء و الخميس
الجمعة  ،السبت واألحد لكامل الشهر
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من األحد إلى الجمعة
يوم السبت
من  01إلى  18ديسمبر
من  19ديسمبر إلى  30ديسمبر

1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د
1300د
1800د

فيفري
مارس
أفريل
ماي
جوان
جويلية

أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

* مالحظات - :ليلة أيام العطل الرسمية و الدينية  :المعلوم الموظف  1800 :د .
 -الحد األقصى لعدد عقود الزواج لكل يوم .4 :

قرار المجلس البلدي
بـ ـ ـعد التّداول و النّقاش ّ ،قرر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون إرجاء النّظر يف مراجعة معاليم كراء قاعة

السنة إىل حني عقد جلسة عمل حبضور كامل أعضاء اجمللس البلدي إلبداء
السعادة كامل أيّام ّ
األفراح بقصر ّ
الرأي يف اخلصوص و من مثّ عرضها جم ّددا على أنظار اجمللس البلدي يف دورة إستثنائيّة تُعقد للغرض .
ّ

هذا  ،و متّت املطالبة بإجياد صيغة لتوفري منحة لضبّاط احلالة املدنيّة مقابل مصاريف التن ّقل و غريها  ،كما

السعادة .
متّ إقرتاح جمانيّة إبرام أعضاء اجمللس البلدي عقود زواجهم بقاعة األفراح بقصر ّ

)VIعرض التقرير السداسي لتقدم تنفيذ برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة :2019
السداسي لتق ّدم تنفيذ برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي التّقرير ّ

 2019وفقا للجدولني التّاليني :

التقرير السداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي لتقدم تنفيذ

برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة 2019
بيان المشاريع

التنوير العمومي .

مبلغ الصفقة

 500.000.000د

نسبة تقدم

المالحظات

األشغال
 -----------بصدد الدراسة األولية

تعبيد الطرقات  ،بناء  1.750.000.000د  -----------بصدد الدراسة األولية
األرصفة وتصريف
مياه األمطار.

متابعة تنفيذ برنامج اإلستثمار السنوي 2019
إلى غاية  31أكتوبر 2019

بيان المشاريع

مبلغ الصفقة

نسبة تقـ ـدم األشغال

مالح ـ ــظات

 مشاريع القرب المتواصلة
التنوير العمومي 2018
تعبيد الطرقات 2017
تصريف مياه األمطار 2017
بناء األرصفة 2018
تعبيد الطرقات 2018
تصريف مياه األمطار 2018

 بيان المشاريع الجديدة
التنوير العمومي 2019
تعبيد الطرقات ومد األرصفة وتصريف
مياه األمطار :برنامج اإلستثمار التشاركي
لسنة 2019
صيانة شبكة تصريف المياه

355.000.000
853.955.900
467.307.050
466.100.000
764.218.000
572.651.324

 60
 20
 70
 90
 70
--------

بصدد اإلنجاز
بصدد اإلنجاز
بصدد اإلنجاز
بصدد اإلعداد للقبول الوقتي
بصدد اإلنجاز
بصدد عرض ملف تقييم العروض
على اللجنة الجهوية للصفقات

500.000.000

--------

بصدد الدراسة األولية

1.750.000.000

--------

بصدد الدراسة المعمقة ()APD

500.000.000

--------

في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية

أشغال الصيانة والتعهد بالطرقات
أشغال تنظيم حركة المرور بالطرقات
الحدائق العمومية والمنتزهات
تجميل المساحات الخضراء ومداخل المدن
السوق البلدي المرسى
السوق البلدي سيدي داود
مالعب التنس
المسبح البلدي
ملعب كرة الطائرة
تهيئة حجرات ملعب عبد العزيز الشتوي
وحجرات ملعب رجاء حيدر
ملعب قمرت
تهيئة ملعب بالشاطئ
تهيئة المقابر
البناءات اإلدارية
تجهيزات إدارية
تجهيزات إعالمية
معدات النظافة والطرقات
إقتناء وسائل نقل

300.000.000
200.000.000
250.000.000
430.000.000
300.000.000
300.000.000
350.000.000
200.000.000
300.000.000
70.000.000

 50
% 80
% 75
% 60
-------------------------------------------

بصدد اإلنجاز
بصدد اإلنجاز
بصدد اإلنجاز
بصدد الدراسة
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية
بصدد الدراسة
بصدد اإلعالن عن طلب العروض
بصدد إعداد ملف تقييم العروض
بصدد الدراسة األولية
بصدد اإلستشارة إلختيار المقاولة

116.000.000
120.000.000
200.000.000
490.000.000
100.000.000
50.000.000
130.000.000
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في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية
بصدد الدراسة
بصدد الدراسة
بصدد اإلنجاز
بصدد اإلنجاز
في إنتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية
بصدد الحصول على الموافقة المبدئية
بصدد اإلنجاز

 )VIIبرنامج اإلستثمار التشاركي لسنة : 2020
 إعتماد المنطقة البلدية كمنطقة واحدة :
حيث تقتضي األعمال التّحضريية إلعداد برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  2020تقسيم املنطقة

البلديّة إىل مناطق من خالل مداولة للمجلس البلدي أو جلسة عمل للجنة األشغال بالبلديّة و خليّة
الربنامج  ،املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إعتماد املنطقة البلديّة كمنطقة
يتم ختصيص كامل إعتمادات سنة  2020لتنفيذ املشاريع
واحدة و عدم تقسيمها  ،هذا و سوف ّ

يتسن للبلديّة إجنازها خالل سنوات  2018 ، 2017و بقايا سنة  2019بسبب عدم تغطية
ّ
اليت مل ّ
خاصة ضمانا ملصداقيّة البلديّة يف تنفيذ كامل طلبات املواطنني
اإلعتمادات املرصودة جلميع احلاجيّات و ّ

خل يف ميدان البنية األساسيّة .
يف برجمة مناطق التد ّ

قرار المجلس البلدي

ب ـ ــعد التّداول و النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إعتماد املنطقة البلديّة كمنطقة
واحدة و عدم تقسيمها يف إطار إعداد برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  2020و تنفيذه  ،مع ختصيص كامل

يتسن للبلديّة إجنازها خالل سنوات  2018 ، 2017و بقايا
إعتمادات سنة  2020لتنفيذ املشاريع ّ
اليت مل ّ
خاصة ضمانا ملصداقيّة البلديّة يف
سنة  2019بسبب عدم تغطية اإلعتمادات املرصودة جلميع احلاجيّات و ّ
التدخل يف ميدان البنية األساسيّة .
تنفيذ كامل طلبات املواطنني يف برجمة مناطق ّ

 )VIIIتحيين البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة : 2019
السنوي لإلستثمار لسنة 2019
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح الربنامج ّ

طبقا للجدول التّايل :

قرار المجلس البلدي
السنوي لإلستثمار
ب ـ ــعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على تنقيح الربنامج ّ

لسنة  2019طبقا للجدول التّايل :

 )IXتنفيذ حكم تعقيبي بات صادر لفـائدة العون البلدي السيدة نزيهة بن شعبان
:
حيث أنّه مبقتضى القرار التعقييب البات الصادر يف القضية عدد  312702بتاريخ  12جويلية 2019

قضت احملكمة بقبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحبمل املصاريف القانونية على بلدية املرسى وبالتايل
إعتماد احلكم اإلبتدائي القاضي بإلزام البلدية يف شخص ممثلها القانوين بأن تؤدي للمدعية العون البلدي
السيدة نزيهة بن شعبان مبلغا قدره  29.900,000د لقاء ضررها املادي و  5.000,000د لقاء ضررها
املعنوي وحبمل املصاريف القانونية على اجلهة امل ّدعي عليها كإلزامها بأن تؤدي للمدعية  350د عنوان أتعاب
تقاضي وأجرة حماماة وذلك عن الفرتة الفاصلة بني صدور قرار عزهلا عن العمل من أجل التورط يف قضية

إستغالل موظف عمومي صفته إلستخالص فائدة ال وجه هلا لنفسه واإلضرار باإلدارة وإعادة إدماجها إثر
صدور حكم بتربئة ساحتها بتاريخ  23أفريل  ، 1998وحيث أن اإلدارة البلدية قد بادرت بإرجاع املدعية
لعملها دون تسوية وضعيّتها عن الفرتة الفاصلة بني العزل وإعادة اإلدماج مما حدى هبا للقيام أمام القضاء
اإلداري بدعوى يف التعويض حكم فيها حسب املنطوق املذكور أعاله.
وحيث إستوفت القضية مجيع أطوارها القضائية ،وحيث أن مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة السيدة
نزيهة بن شعبان قد متّت برجمته مبيزانية البلدية  ،املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على أداء
مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة السيدة نزيهة بن شعبان وقدره  35.250,000 :د  29.900,000 :د

كتعويض عن الضرر املادي 5.000,000+د كتعويض عن الضرر املعنوي  350 +د  :أتعاب تقاضي وأجرة
حماماة .

قرار المجلس البلدي
ب ـ ــعد التّداول و النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على أداء مبلغ التعويض احملكوم به لفائدة

السيدة نزيهة بن شعبان وقدره  35.250,000 :د  29.900,000 :د كتعويض عن الضرر
املادي 5.000,000+د كتعويض عن الضرر املعنوي  350 +د  :أتعاب تقاضي وأجرة حماماة و ذلك تنفيذا
للقرار التعقييب البات الصادر يف القضية عدد  312702بتاريخ  12جويلية  2019و ال ّذي قضت فيه احملكمة
بقبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحبمل املصاريف القانونية على بلدية املرسى .

