الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
لبلدية المرسى

في دورته الستثنائية لسنة 2019
ليوم الث الثاء  19نوفمبر 2019

الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس
الساعة اخلامسة و النصف بعد ّ
إنعقدت يوم الثالاثء  19نوفمرب  2019على ّ

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

.

و بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة 2019

الزوال ( )17.30بقصر
املزمع عقدها يوم الثالاثء  19نوفمرب  2019على الساعة اخلامسة و النّصف بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ّ

البلدية  ،و ذلك لإلطّالع على (يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة : ) 2020

الفّن و املايل ،
• نتائج التّشخيص ّ

التدخالت الثّالث (مشاريع ُمهيكلة  ،مشاريع إداريّة ز مشاريع قرب ) ،
• توزيع املوارد على ّ
ابلتدخل .
املخصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنيّة
• توزيع املوارد
ّ
ّ

و للتّداول يف :

•
السعادة.
• كراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة املضرب مبنتزه ّ
السنة.
السعادة كامل ّأّيم ّ
• مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر ّ

السعر اإلفتتاحي .
كراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة  2020و ّ
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مساعدة رئيس البلديّة ،
 السيدة فرّيل مسرية بوزيريمستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
 اآلنسة زهور قريرةمستشار ،رئيس دائرة املرسى الرّيض ،
 السيد حممد شرادمستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة  ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
 عائشة املهرييمستشارة  ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركزي،
 السيدة رمي احلشيشةمستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة  ،رئيسة دائرة
 اآلنسة إميان الفهريسيدي داود ،
 السيدة روضة الزاوشي رزق هللا مستشارة ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،مستشار ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،
 السيد قيس النيقرومستشارة ،
 السيدة نبيلة محزةمستشارة،
 السيدة سهام عز ال ّدينمستشار،
 السيد خالد شيبوبحممد الطيب املهريي مستشار،
 السيد ّ السيد حممد نبيل صاحب الطّابع مستشار، السيد حممد التّيجاين بوعزيز مستشار،مستشار ،
 السيد أمحد ريزامستشار ،
 السيد أيّوب بن احلاجمستشارة .
 السيدة هاجر مطريو تغيّب بعذر :
املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
 اآلنسة مىن خالصمساعدة رئيس البلديّة ،
 السيدة لطيفة التاجوري السيد حممد ضياف الدريدي مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،مستشار  ،رئيس جلنة الطفولة والشباب والرّيضة ،
 السيد رؤوف الشنّويفمستشار ،رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ،
 السيد فارس العيّاشيمستشار ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
 السيد سليم الزلطّناإلعاقة ،
الشؤون املاليّة و اإلقتصاديّـ ـ ــة و متابعة
 السيد إلياس كشكمساعد رئيس البلديّة  ،رئيس جلنة ّ
التصرف ،
ّ
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-

السيدة مىن املطهري
السيّد سليم احملرزي
السيد عياض الزهار
السيد أمين بن مسعود
اآلنسة راقية الغريب

مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والت ّّواصل والتّقييم ،
مستشار ،
مستشار ،
مستشار،
مستشارة .

كما حضر جلسة اجمللس البلدي:
 السيد الكاتب العام للبلديّة ، املكلّفة بكتابة اجمللس ، -بعض املواطنني .

إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائيّة لسنة  2019اليت إفتتحتها السيد معز بوراوي  ،رئيس

توىل إستعراض املسائل املعروضـ ـ ـة جبدول أعمال اجللسة داعيا السيدات
البلدية ُ ،م ـ ـ ــرحبّا جبميع احلاضرين  .إثر ذلك ّ ،

و السادة أعضاء اجمللس البلدي للتّداول فيهما :

 (Iبرنامج اإلستثمار التشاركي لسنة  : 2020عرض التشخيص الفني والمالي .
 (IIكراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لسنة  2020و السعر اإلفتتاحي .
 (IIIكراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه السعادة.
 (IVمراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر السعادة كامل أيام السنة.
 (Vضبط مقدار المنحة الجملية و اإلمتيازات العينية المخولة لرئيس البلديــــة
و المصادقة عليه .
 (VIالمصادقة على إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للفترة . 2022-2020
 (VIIمختلفات .
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 (Iبرنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  : 2020عرض التّشخيص الفنّي والمالي:
تب ـ ـعا ملكتوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّد املدير العام لصندوق القروض و مساعدة اجلماعات احملليّة حتـ ـ ـ ـ ـ ـت عـ ـدد 3355
الش ـ ـ ـ ـ ـروع يف
بتاري ـ ـ ـ ـ ـخ  31جويلية  2019حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  2020الذي مبقتضاه متّ ّ

تتضمن مخس مراحل
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة  ، 2020وحيث أ ّن منهجيّة إعداد هذا الربانمج ّ
الفّن واملـ ـ ـايل ،اجللسة العام ـ ــّة التشاركية األوىل ،جلسات املناطق
أساسية و هي :األعمال
ّ
التحضريية  ،التشخيص ّ
العامة التشاركيّة الثانية .
واألعمال النّهائية واجللسة ّ
الفّن واملايل ونشر
وحيث أنّه بعد أن إستوفت البلدية مجيع األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها التّشخيص ّ

الشريكة سواء مباشرة أو
مبقرها وتقدمي نسخة منه ملنظّمات اجملتمع املدين ّ
نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه ّ

يتعني إجراء جلسة للمجلس البلدي يتّم خالهلا اإلطّالع على نتائج التّشخيص
الرسائل األلكرتونية  ،فإنّه ّ
عن طريق ّ
التدخالت الثّالث (مشاريع
الفّن و املايل وبرامج خمتلف
املتدخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املاليّة حسب ّ
ّ
ّ
ابلتدخل.
املخصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنيّة
مهيكلة  ،مشاريع إداريّة ومشاريع قرب) وتلك
ّ
ّ

الفّن و املايل لربانمج اإلستثمار
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي تقرير حول التّشخيص ّ
التّشاركي لسنة  2020قصد اإلطّالع .

قرار المجلس البلدي
يتعني إجراء جلسة للمجلس البلدي – موضوع هذه اجللسة  -يتّم خالهلا
أوضح السيد الكاتب العام أنّه ّ

الفّن و املايل وبرامج خمتلف املتد ّخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املاليّة حسب
اإلطّالع على نتائج التّشخيص ّ

املخصصة ملشاريع القرب على املناطق
التدخالت الثّالث (مشاريع مهيكلة  ،مشاريع إداريّة ومشاريع قرب) وتلك
ّ
ّ

توىل تقدمي حمتوى العرض من
املعنيّة
ابلتدخل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  ، 2020إثر ذلك ّ
ّ

الفّن و املايل طبقا ملا يلي  ،و بعدها صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على نتائج
حيث نتائج التّشخيص ّ

الفّن و املايل يف إطار إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي لسنة . 2020
التّشخيص ّ
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سعر اإلفتتاحي:
سوق األسبوعيّة لسنة  2020و ال ّ
 (IIكراس شروط إستلزام ال ّ

عمال مبقتضيات الفصل  84من جملة اجلماعات احمللية الذي ينص على ما يلي  " :ختتص جمالس اجلماعات احمللية ابلتّداول
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 ابألسواق واملساخل الذي ينص على أن

الشروط يعرض وجواب على اجمللس البلدي للتّداول يف شأنه  ،كما خيضع السعر اإلفتتاحي املقرتح إىل مصادقة اجمللس
كراس ّ
ّ
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
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على كراس شروط إستلزام السوق األسبوعيّة لسنة

 2020ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح.

سعادة :
 (IIIكراس شروط إستلزام إستغالل مالعب كرة المضرب بمنتزه ال ّ
ختتص جمالس اجلماعات احمللية
عمال مبقتضيات الفصل  84من جملة اجلماعات احمللية الذي ينّص على أن ّ ":

الشفافية ".
ابلتّداول يف عقود اللزمات وم ّدهتا وجوانبها املالية وإقرارها بعد اللّجوء إىل املنافسة والتقيّد 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
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على كراس شروط إستلزام السوق األسبوعيّة لسنة

 2020ويف السعر اإلفتتاحي املقرتح.
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ام ا ة

الب ا ا و :

متسو السوق األسبوعية ابملرسى الرّيض
ال
ا ول ّ :دد هذا الكراس حقوق وواجبات كل من مسو و ّ
من  15جانفي  2020إىل  14جانفي  2021كما يضب الشروط القانونية لضمان حسن إستغالل اللزمة إستنادا
ابخلصوص 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 ارة التوزيع . القانون عدد  64لسنة  1991بتاريخ  29جويلية  1991املتعلق ابملنافسة 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 إبصدار جملة اجلباية احمللية. القانون عدد  30لسنة  2016املؤرخ يف  05أفريل 2016املتعلق مبخالفة تراتيب حف الصحة. األمر احلكومي عدد  805لسنة  2016املؤرخ يف  13جوان  2016املنقح ل مر عدد  1428لسنة 1998املؤرخ يف  13جويلية  1998واملتعلق بضب تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف إستخالصها.
كراس شروط
 قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية املؤرخ يف  09ديسمرب  2005املتعلق ابملصادقة على ّارسة ارة توزيع الدواجن ومنتجاهتا.
 قرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى عدد  127املؤرخ يف  18أفريل .1996 منشور السيد وزير الداخلية عدد  10بتاريخ  07جوان  2013حول التذكري هم املقتضيات املتعلقة ابلتصرفيف األسواق الراجعة للجماعات احمللية.
 دليل التصرف يف األسواق البلدية لسنة .2016 املنشور عدد  4بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار املرجعي إلستلزام املعاليم الواجبة ابألسواق واملساخل البلدية.تعمد مستلزمي األسواق
 منشور السيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد  11بتاريخ  19جويلية  2019حول ّالسلع .
تو يف معاليم على وقوف شاحنات تزويد احملالت التجارية ابلبضائع و ّ
38

 : 2يؤكد كراس الشروط هذا على إحكام التصرف يف إستغالل لزمة السوق األسبوعية خاصة من حيث
ال
توفري جودة املنتوج املعروض و الشفافية يف األسعار و العمل مببدأ املنافسة الشريفة .
ال

 : 3تنتصب السوق األسبوعية يوما واحدا يف األسبوع و هو يوم األحد عمال مبقتضيات األمر عدد1523

ال

.00030
 : 4تبل مساحة السوق األسبوعية

لسنة  1989املؤرخ يف  30سبتمرب .1989

 2حمددة طبقا للمثال املصاحب هلذا.

الب ا الث ان ي :رو المشاركة في البتة
2020
 : 5تعتزم البلدية إحالة إستغالل السوق األسبوعية عن طريق لزمة تبتد يف  15جانفي

ال
يف  14جانفي .2021
ال

وتنتهي

 : 6ح ّدد السعر اإلفتتاحي مببل ثال ائة وسبعني ألف دينار ) . ( 370.000,000

ال

لكل شخص طبيعي أو ذات معنوية املشاركة يف البتة العمومية عن طريق الظروف املغلقة اليت مت
 :7ميكن ّ

ال

 : 8علـى الرا بني فـي املشاركة الذين تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو اجلماعات احمللية و ليست

اإلعالن عنها ابلصحف اليومية.

هلم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس اإلتّصال ابملصلحة 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 مبل قدره مائيت دينار (.) 200,000

 : 9يتم إرسال ملفات املشاركة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة مبكتب الضب املركزي يف
ال
رف مغلق إبسم 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 ريخ مكتب الضب املركزي ابلبلدية ويعترب
كل رف يرد بعد الساعة العاشرة صباحا يوم الثّالاثء  17ديسمرب  2019ملغى.
يتضمن امللف رف أول توي الواثئق اإلدارية التالية:
 كراس الشروط ضاة (دون التعريف ابإلمضاء ). 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 املبال املتعلّقة ا يف صورة توفّر شرط اخلربة .39

ال : 10
تتوىل جلنة التبتيت فتح الظروف يف جلس ـ ـ ـ ــة تنعقد يوم الثّالاثء  17ديس ـ ـ ـ ــمرب  2019على الس ـ ـ ـ ــاعة العاش ـ ـ ـ ــرة
صـي حضـور جلسـة فتح
حمرر وفقا لل ّ
والنصـف صـباحا وال يسـمح لغري املرتشـحني أو لوكالئهم مبقتضـى كتب توكيل ّ
العروض املالية.
ال
ال

ويدون ذلك بتقرير جلنة التبتيت.
 : 11تعترب العروض الواردة خارج اآلجال القانونية ال ية وال يتم فتحها ّ

 : 12يعترب كل عرض يتضـمن إحدى الواثئق املطلوبة مهما كانت أمهيتها ال يا ويقصـى آليا من املشـاركة

يف البتة.

يتم إختيار من توفّر
ال
 : 13تسند اللزمة إىل املرتشح الذي تقدم على عرض ،و يف صورة تساوي العروض ّ ،
فيه شرط اخلربة.
للمجلس صالحية يف عدم القبول بعرضه إذ ميكن له رفضه واإلعالن أ ّن طلب العروض ري مثمر لعدم تناسبه مع
القيمة احلقيقية للسوق .
ال  : 14جر اإلذن إبرجاع الضمان الوقيت يف حالة نكول املرتشح الفائز عن إمتام إجراءات اإلستلزام يف اآلجال
احملددة .
أيذن رئيس البلدية بوصفه آمرا للقبض حبجز الضمان الوقيت وأيذن بـ ـ ـ ـ ـ ـ :
*يف حالة مصادقة اجمللس على نتائج اللزمة وفقا لرتتيب تفاضلي  ،أيذن رئيس البلدية إبسناد 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 ابلنسبة حلال نكول العارض الثاين وال يتم إرجاع مبل الضمان الوقيت
للمشاركني الذين قبلت عروضهم اإلدارية إىل حني أتمني املستلزم الفائز ابلبتة للضمان النهائي.
*يف حالة عدم مصادقة اجمللس على نتائج اللزمة إبعتماد الرتتيب التفاضلي ،يدعو رئيس البلدية اللجنة املكلفة بلزمة
املعاليم املرخص للبلدية يف إستخالصها ابإلعالن عن إعادة إجراء البتة.

الب ا الث الث  :التراتيب الداري ة
 : 15إذا تبني أن للفائز ابلبتة ديون متخلدة بذمة الدولة أو اجلماعات احمللية العمومية أو بلزمة سوق أسبوعية
ال
يفقد حقه يف اللزمة و حتال إىل ريه .
 : 16حتدد قيمة اللزمة بعد زّيدة نسبة  % 3من املبل املعروض بعنوان مصاريف بتة مع إضافة معلوم األداء
ال
على القيمة املضافة .علما وأن املبل املدفوع يعفي املستلزم من دفع األداء على القيمة املضافة املستوجب على رقم
معامالته اخلاصة ابللزمة ومن واجب التصريح ابألداء على القيمة املضافة بعنوان العملية املذكورة.
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 : 17يتعهد صاحب اللزمة بتوفري ضمان بنكي لدى القابض البلدي بقيمة  %25من املعلوم السنوي للزمة
ال
يف أجل أقصاه أسبوع من ريخ إمضاء العقد يتم إسرتجاعه عند انتهاء مدة التعاقد مع البلدية بدون فائض.
 : 18يف صورة عدم إمضاء العقد أو تسجليه أو عدم إعادته للبلدية و يف صورة عدم أتمني مبل الضمان
ال
النهائي يف أجل ّ 7أّيم من ريخ إمضاء العقد يعترب املستلزم متخلّيا و يفقد حقه يف اإلستغالل و يف اسرتجاع مبل
الضمان الوقيت و تتوىل البلدية إحالة اللزمة إىل الغري.
 : 19يتع ّهد املستلزم خبالص معلوم اللّزمة أقساطا شهريّة ُمسبقا يف أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر ،
ال
و كل أتخري يف دفع أحد األقساط يرتتب عنـ ـ ـ ـ ـه وجواب تو يف خطية أتخري بنسب ـ ـ ـ ـ ـ ـة  %1من املبل اجلملي للدين
عن كل شهر أو جزء من الشهر و حتتسب هذه املدة ابتداء من اليوم الثاين املوايل لتاريخ استحقاق الدين.
 : 20إذا اوز التأخري يف خالص أحد األقساط عشرة أّيم  ،يتم ريد املستلزم من حقه يف مواصلة استغالل
ال
السوق مبقتضى قرار بلدي وتتبعه إلستخالص الدين.
ال  : 21تتم إحالة اللزمة عن طريق عقد مربم بني البلدية و املستلزم مدته سنة ري قابلة للتجديد ويكون انفد
املفعول من  15جانفي  2020إىل  14جانفي . 2021
ال : 22ميكن للبلدية إيقاف اللزمة أو نقلة السوق إىل مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك دون أن ق
للمستلزم اإلعرتاض أو املطالبة ية تعويضات.

الب ا الرابع :تهيئة السوق
ال  :23جيب أن تتوفر ابلسوق األسبوعية املرافق التالية:
-1مكان داخل السوق أو جبواره إليواء سيارات احلرفاء تتماشى مساحته مع عدد الوافدين على السوق.
-2مسالك و رات ال تعرقل حركة احلرفاء لتيسري تدخالت املصاحل املعنية عند االقتضاء.
-3مكان خمصص جلمع الفضالت جمهز حباوّيت ويكون مالئما من حيث املوقع والتهيئة لعمليات رفع الفضالت
وللمعدات املستعملة يف الغرض.
ال  : 24على املستلزم تنظيم السوق من حيث تركيز " النصبات و التيندات " و توزيع الباعة بطريقـة حمكمة
تسمح ابستغالل املساحة الكلية للسوق مع تسهيل حركة املرور و نب الفوضـى و التجاوزات خاصة على الطريق
احملي ا و ختصيص مساحة كافية كمأوى حماذي للسوق لوقوف السيارات و الشاحنات و العرابت اخلاصة ابلتجار
العارضني .
املروجة ابلسـوق األسبوعية إلـى شروط الصحة والسالمة واجلودة املنصوص
ال
 :25جيب أن تستجيـب املنتوجات ّ
عليها ابلقوانني والرتاتيب اجلاري ا العمل.
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ال  :26جيب أن تتوفر لدى املتعاملني ابلسوق املعدات والتجهيزات الضرورية طبقا ملا تقتضيه القوانني والرتاتيب اجلاري
ا العمل .كما جيب على الباعة إشهار األسعار طبقا ملقتضيات القانون عـدد  64لسنة  1991املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ يف
 29جويلية  1991والنصوص املتممة أو املنقحة له واملتعلـق ابملنافسـة واألسعار.
 : 27جر حتجريا اب االنتصاب خارج فضاء السوق و ال ميكن القيام بعمليات البيع ألي نوع
ال
أنواع املنتوجات إال ابألماكن املخصصة هلذا الغرض .
و متنع خاصة عمليات البيع ابملمرات و مبأوى السيارات ،كما حتجر عمليات بيع فضالت املواد الغذائية.

من

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

الب ا الخا س :واجبات المستلزم
 :29يتحمل صاحب اللزمة كامل املسؤولية يف تسيري السوق األسبوعية وال ميكنه إحالة استغالهلا كليا أو
ال
جزئيا للغري.
ال  :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 مباشرةبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد انتهاء توقيت إنتصاب السوق و إبرام إتفاقية مع البلديّة لرفعها مبقابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل قدره أربعون ألف دين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار (
.) 40.000,000
 : 31يتعني على املستلزم :
ال
 عدم اوز احلدود الزمنية واجلغرافية للسوق وذلك برتكيز حواجز وقتية لتسهيل عملية املراقبة والتصدي لظاهرةاإلنتصاب ابألهنج والشوارع اجملاورة.
 حراسة السوق. محاية التجار والزوار. احلرص على التنظيم الفضائي والتجاري للمواقع مع إجياد مسالك لتسهيل تدخل وحدات احلماية املدنية. تنظيم املرور والوقوف ابملأوى.42

 -توفري حاوّيت للفضالت بعدد كاف.

الب ا السادس  :التراتيب الصحية
ال

 :32يتعني على كافة الناشطني داخل السوق األسبوعية احرتام الرتاتيب الصحية وخاصة من حيث سالمة

أجسامهم ونظافتها وارتدائهم لزي نظيف.
ال

33

 :املستلزم مطالب بتوفري الشروط الصحية للبضاعة املعروضة و احرتام املواصفات من حيث اجلودة

والصلوحية و طريقة العرض.
هذا و مينع منعا اب عرض و بيع األمساك و منتوجات البحر و احلليب و مشتقاته و بصفة عامة كل املواد سريعة
التعفن تطبيقا لقرار الرتاتيب الصحية لبلدية املرسى.
ال

 : 34جر حتجريا اب عرض السلع مباشرة فوق األرض .

ال

 : 35مينع منعا اب بيع الدواجن احلية أو بعد ذحبها ويتحمل املستلزم نتيجة عدم احرتام هذا املنع.

ال

 : 36يتكفل املستلزم إبعداد مثال تقسيمي لفضاء السوق يسمح بتجميع األنشطة التجارية حسب نوعيتها

و ميكن زئة 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 إبيداع التقسيم لدى املصاحل البلدية قصد املصادقة عليه ويلتزم بتطبيقه واحرتامه طوال مدة اللزمة.
ال

 :37يتعني على كل مستغل ملوقع توفري املعدات والتجهيزات اخلصوصية الالزمة للعمل والعرض.

ال

 :38جر بيع املواد التالية داخل السوق األسبوعية األمساك ، ،اللحوم ،الدواجن ،احلليب ومشتقاته ،املرطبات

ويتحمل املستلزم املسؤولية إذا تبني خالل املراقبة الدورية عرض وبيع هذه املواد.
واحللوّيت واملواد الغذائية العامة
ّ
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ال

 :39يتعني على كل مستغل ملوقع تنظيفه إثر هناية انتصاب السوق إبستعمال أكياس خاصة ابلفضالت.

ال

ّ :40جر إدخال احليواانت للسوق.

الب ا السابع :ضبط وق ات العمل
ال

 : 41يبتد العمل ابلسوق األسبوعية أّيم اآلحاد :

 من الساعة السابعة صباحا إىل الساعة الثالثة بعد الزوال يف فصل اخلريف والشتاء والربيع. من الساعة السا سة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الزوال يف فصل الصيف. من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الثانية بعد الزوال خالل شهر رمضان.و ّجر اإلنتصاب قبل املوعد احملدد أو بعده.

الب ا الث ا ن :في واجبات المستغلين للمواقع
ال

42

 :خيضع مستغلو السوق  ،إىل كل األحكام و االلتزامات اليت تفرضها القوانني و الرتاتيب اجلاري ا

العمل وخاصة منها املتعلقة إبحرتام األسعار القانونية و جيب أن تتوفر لدى املتعاملني ابلسوق املعدات والتجهيزات
الضرورية طبقا ملا تقتضيه القوانني والرتاتيب اجلاري ا العمل  .كما جيب على الباعة إشهار األسعار طبقا ملقتضيات
القانون عدد  64لسنة  1991املؤرخ يف  29جويلية  1991والنصوص املتممة أو املنقحة له واملتعلق ابملنافسة
واألسعار.
ال

 : 43جيـب على الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاجر املنتصب اإلضطالع مبهامـه على أحسـن وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـب التشريع الصـ ـحي و

االقتصادي و املايل و االجتماعي املعمول به و كذلك حسب عرف املهنة .
ال

 : 44جيب على التاجر تيسري مهمة خمتلف املصاحل اإلدارية املؤهلة قانونيا إلجراء عمليات املراقبة.

ال

 : 45يتعني على كل جر احملافظة على خلو املمّرات و املداخل و فضاءات املرور من كل ما من شأنه أن

يعطل احلركة داخلها  ،كما أنه يلتزم بعدم اوز حدود مكان إنتصابه .

44

ال

 :46مينع على التاجر التصــرف تصــرفا خارج عن نطاق حدود اللياقة أو اإلض ـرار ابملوقع املســتغل

أو

إصدار ضجيج مهما كان نوعه من شأنه أن يزعج املتساكنني األجوار و جر خاصة استعمال مضخمات الصوت.

الب ا الت اسع :إستخالص المعاليم
ال

 : 47يتوىل املستلزم بنفسه استخالص املعاليم املستوجبة عن انتصاب الباعة داخل السوق وفق التعريفة احملددة

ابلقرار البلدي عدد  855املؤرخ يف  27سبتمرب  2016املتعلق بضب تعريفة املعاليم املرخص للجماعات احمللية يف
استخالصها كما يلي بيانه :
التعري ة

املعاليم املوظ ة
إنت اب الباعة

0,150

عن املرت املربع  /اليو

معاليم حراسة السيارات اب ماكن غري املهيأة

0,100

عن العربة اجملرورة ابليد

0,200

عن العربة اليت جترها الدواب

0,500

عن العربة ذات احملرك

البيع ابلتجول اخ السوق

0,200

عن البائع يف اليو

املعاليم عن السوائ

 0,200عن اهلكتولرت الواحد و عملية البيع الواحدة

و يف مقابل استخالص معلوم اإلنتصاب ابلسوق  ،على املستلزم تسليم كل جر وصال ( طبقا للنموذج املصاحب
) دد فيه املساحة املستغلة و املبل املدفوع.
هذا وميكن تو يف معلوم خاص للوقوف تضب تعريفته بقرار من اجمللس البلدي إذا أفضى تطبيق املعلوم العام
للوقوف إىل مقادير ال تتناسب مع مصاريف التصرف يف السوق.
ال

 : 48على املستلزم مسك دفرت لتسجيل مقابيضه اليومية مع مجيع اإلرشادات املفيدة ابإلضافة إىل مصاريفه

ليسهل االطالع عليها من طرف البلدية كما يتوىل التصريح ا لدى القباضة املالية .
45

كما أنه مطالب بتقدمي_ قبل اليوم العاشر من كل شهر _ إىل البلدية قائمة مفصلة يف مقابيضه خالل الشهر السابق
حسب كل فصل.

الب ا العا ر  :المراقبة الدوري ة
ال

ختصـص البلديـة فريقا يتكون مـن املصاحل الصحية و االقتصادية و الرتاتيب و الشرطة البلدية للسهر
ّ : 49

ال

:50يتعهد املستلزم بتسهيل عمليات املراقبة و املراجعة اليت ميكن أن تقوم ا البلدية كما يتعهد بتمكينها من

دورّي على احرتام شروط الصحة و السالمة و املنافسة الشريفة و حتديد األسعار .

كل املعلومات و الواثئق الفنية و احملاسبية اليت تطلبها يف إطار مراقبة اللزمة و تنفيذ العقد املربم معه.

الب ا الحادي شر  :المخالف ات و العقوبات
ال

 : 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 مبل الضمان املؤمن لدى القابض البلدي .
ال

 : 52كل خمالفة ملقتضيات هذا الكراس تعرض املستلزم و حسب خطورة املخالفة إىل إحدى العقوابت التالية

اليت يتخذها رئيس البلدية :
 اخلطية املالية. اإلنذار الكتايب. التجري ـ ـ ـ ـ ـ ــد.ال

 : 53يف صورة متادي املستلزم يف املخالفات يفسخ العقد حاال و حتل البلدية حمله يف استغالل السوق

حتمله مصاريف التقاضي النا ة عن فسخ العقد و ختتص حماكم تونس العاصمة ابلنظر يف فصل النزاعات .
و ّ
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الب ا الث اني شر  :االت فس خ العق د
ال

 : 54يفسخ عقد اللزمة يف احلاالت التالية:

 ثبوت إحالة اللزمة كليا أو جزئيا إىل الغري. التمادي يف املخالفات ر م التنبيه إليها. صدور حكم بتصفية أمالك املستلزم أو فرض عقلة على تلكاته أو إفالسه. وفاة املستلزم. اإلخالل اباللتزامات احملمولة على صاحب اللزمة مبوجب كراس الشروط وعقد اللزمة والنصوص التشريعيةوالرتتيبية اجلاري ا العمل.
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الشرو العا ة
ال

ا ول  :يضب هذا الكراس الشروط العامة اإلدارية والفنية للمشاركة يف بتة عمومية تتعلق إبستغالل مالعب

لكرة املضرب مبنتزه السعادة.
كما يضب الواجبات احملمولة على الفائز ابلبتة واملشار إليه ب ــ" املستغل " .
ال

 : 2متت صيا ة كراس الشروط إعتمادا على النصوص القانونية التالية :

*القانون عدد  90لسنة  2005املؤرخ يف  03أكتوبر  2005املتعلق ابملنتزهات احلضرية.
*ا مر عدد  3329لسنة  2005املؤرخ يف  26ديسمرب  2005املتعلق بضب 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 والرّيضة والرتبية البدنية املؤرخ يف  03جانفي  2006واملتعلق ابملصادقة على كراس شروط
إحداث الفضاءات الرتفيهية ل طفال والشباب من قبل اخلواص.
الرا بني يف املشاركة يف البتّة العموميّة عدد  3مالعب مهيّأة إلستغالهلا لكرة املضرب
ال
 : 3تضع البلديّة على ّ
ذمة ّ
(  )Tennisمبنتزه السعادة مبساحة مجلية قدرها  ( 2 6000ملعب + 2 1500 :1ملعب مزدوج2 3355 :
وتفصل بينها مساحة خضراء و حجرات مالبس)  ،و ميكن إستغالهلا للعبة  PADELشريطة اإللتزام بتهيئتها طبقا
للشروط الفنية احملددة ابمللحق عدد.01
ال

 : 4ميكن لكل الرا بني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو ذوات معنوية املشاركة يف البتة.

ال

 : 5على املشاركني تقدمي ملف توي على :
 )1الواثئق اإلدارية التالية:
 بطاقة ارشادات حول املستثمر (ملحق عدد )02 مضمون من السجل الوطّن للمؤسسات إلتزام ابجناز املشروع املقدم من طرفه يف صورة فوزه قبل اآلجال القصوى املقرتحة من قبل البلدية.49

 شهادة يف عدم اإلفالس. نسخة مطابقة ل صل من شهادة يف االخنراط إبحدى صناديق الضمان اإلجتماعي. شهادة إبراء من قبل البلدية. اإلستظهار مبا يفيد توفر شرط اخلربة يف جمال رّيضة كرة املضرب. كراس الشروط ضى إمضاء معرف به . وصل خالص الضمان الوقيت مببل قدره ألف و مخسمائة دينار ( .) 1.500,000 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 ّ
فّن ّ
 تقدمي ما يفيد اخلربة يف جمال تسيري الفضاءات الرّيضية وخاصة كرة املضرب إن توفّر شرط اخلربة. اإلمكانيات البشرية املزمع وضعها على ذمة املشروع.يقل عن السعر اإلفتتاحي احمل ّدد خبمسة عشر ألف دينار (( ) 15.000,000ملحق
 )3عرض مايل سنوي ال ّ

عدد .) 03
ال

 : 6ح ّددت م ّدة اإلستغالل خبمس سنوات تبتد يف  01جانفي  2020وتنتهي يف  31ديسمرب 2024

ال

 : 7ميكن لكل را ب يف املشاركة يف البتة العمومية معاينة الفضاء املخصص لإلستغالل على عني املكان (

قابلة للتجديد يف كل مرة بسنة واحدة.
املالعب وحجرات املالبس).
ال

 : 8ترسل العروض يف رف ال مل أية عالمة وتكتب عليه عبارة " ال ي تح بتة إستغالل مالعب لكرة

املضرب مبنتزه السعا ة" ّإما عن طريق الربيد مضمون الوصول أو مباشرة لدى مكتب الضب املركزي وح ّدد آخر
أجل لقبول العروض يوم  19ديسمرب  2019على الساعة العاشرة صباحا.

ويتم إعتماد ختم مكتب الضب املركزي وتلغي كل العروض الواردة بعد األجل احملدد.
ال

:9يتم فتح العروض خالل جلسة تنعقد بقصر البلدية بتاريخ  19ديسمرب  2019على الساعة العاشرة

والنصف صباحا وإبمكان أصحاب الظّروف حضورها.
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ال

يتوىل الفائز فور إعالمه بفوزه عن طريق رسالة مضمونة الوصول إمتام اإلجراءات التالية :
ّ : 10
• خالص املبل السنوي ويتم احتسابه بعد إضافة  %7من املبل املعروض بعنوان مصاريف بتة.
• خالص مبل املسامهة يف مصاريف الصيانة ،احلراسة التنظيف والعناية ابملساحات اخلضراء للفضاءات
املشرتكة واملق ّدرة ب  10أ ( عن م ّدة العقد :مخس سنوات ).
• إمضاء عقد اإلشغال الوقيت.
مكوانهتا البيئية مع التعريف
• إمضاء حمضر تسلّم تضب فيه املساحة اليت سيتوىل إستغالهلا وتبني بدقة ّ
إبمضائه.

ال

 : 11يتم دفع معلوم اإلستغالل مسبقا يف بداية كل سنة على أن ال يتجاوز  10من شهر نوفمرب ويف صورة
اوز األجل احمل ّدد خلالص املعلوم يتم تطبيق خطية مالية قدرها % 1من قيمة الكراء السنوي عن كل شهر.

ال

املستغل دفع مبل قدره  5000اىل القابض البلدي بعنوان ضمان مايل أو بنكي يتم اسرتجاعها
يتوىل
ّ : 12
ّ

ال

املستغل بفتح الفضاء للعموم فور إنتهاء إجراءات التعاقد .
 : 13يلتزم
ّ

ال

ملستغل تنفيذ ما أتذن به البلدية من إصالحات ضرورية لضمان حسن إستغالل الفضاء
 : 14جيب على ا ّ

يف هناية مدة التعاقد.

واحملافظة على سالمة احلرفاء واحرتام الشروط املتعلقة حبف الصحة وإذا يلتزم املستغل برفع اإلخالالت يف اآلجل
احملدد تتوىل البلدية التدخل على نفقته.
ال

ويتعني عليه
 : 15جيب على
املستغل أخذ اإلحتياطات الالزمة للوقاية من أخطار احلرائق واحلوادث و ريها ّ
ّ

احلصول على شهادة وقائية مسلمة من مصاحل الديوان الوطّن للحماية املدينة وتوفري عقود التأمني ل شخاص واملعدات
والتجهيزات والزوار حسب ما تقتضيه الرتاتيب القانونية.
ال

يتحمل املستغ ّل مصاريف الرب ابلشبكات العمومية ومصاريف إستهالك الكهرابء والغاز و املاء الصاحل
ّ :16

ال

 : 17ش روط اإلستغالل :

للشراب.

.

للمستغل أن يتعاطى نشاطا أو يضيف أنشطة مغايرة لتلك احمل ّددة بكراس الشروط وعقد اإلشغال الوقيت
ال ميكن
ّ
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ال

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

ال

 : 19يتم الرتفيع يف معلوم اإلستغالل بنسبة  % 5يف السنة على أساس معلوم السنة املنقضية بداية من السنة

الثانية .
كل أتخري يف دفع معلوم اإلستغالل يرتتّب عنه وجواب تو يف خطية أتخري بنسبة  %1من املبل اجلملي لل ّدين عن

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

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

اه الغري مسؤولية املالك ابلنسبة إىل مجيع األماكن اليت يستغلّها داخل حدود الفضاء ويكون مسؤوال عن احلوادث
جبميع أنواعها اليت يتعرض هلا أعوانه أو الغري مبناسبة تعاطيه نشاطه.
ال

املستغل يف مصاريف احلراسة والتنظيف والعناية ابملساحات اخلضراء والصيانة بدفع مبل سنوي
 : 21يساهم
ّ

ال

 : 22ال ّل هذا العقد حمل الرتاخيص الالزمة لتعاطي خمتلف األنشطة اليت يفرتض أن صل عليها املستغل.

ال

املستغل بتيسري عمليات املراقبة ال ّدوريّة أو اإلستثنائية اليت يقوم ا أعوان البلدية وكل ثلي املصاحل
يتعهد
ّ : 23
ّ

قبل بداية االستغالل ومباشرة بعد تسلّم عقد اإلشغال الوقيت.

كل الواثئق الالزمة واملتصلة
اإلدارية املعنيّة مبراقبة احملالت املفتوحة للعموم خالل أوقات العمل مع متكني املراقبني من ّ
ابلنشاط.

ال

 : 24ال ينشأ للمستغل أي حق عيّن أو اري ابملساحة املستغلّة.

ال

يتعهد املستغل ابحملافظة على احملي الطبيعي للمنتزه وعلى مكوانته البيئية وعلى خمتلف املرافق العمومية
ّ : 25

ال

 : 26على املستغل تنفيذ ما أتذن به البلدية من تعديالت أو إصالحات ابلتجهيزات أو إضافة منشآت جديدة ترمي إىل

التدخل .
يتعني عليه متكني أعوان الصيانة من ّ
والشبكات املتواجدة به كما ّ
حتقيق الوقاية والسالمة من احلرائق ومن احلوادث اليت ميكن أن حتدث.
ال

 : 27إنتهاء اإلشغال :

الشروط.

تنتهى رخصة اإلشغال الوقيت للفضاء إبنتهاء امل ّدة احمل ّددة ما يتم ديده طبقا ملقتضيات الفصل السادس من كراس
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ال

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

ال

 : 29سحب الرتخيص :

مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلو  ،وذلك قبل  6أشهر من ريخ إنتهاء م ّدة اإلشغال.

تسحب رخصة اإلشغال الوقيت ألجزاء من املنتزه دون أن يكون للمستغل احلق يف املطالبة ية تعويضات يف احلاالت التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ال

عدم خالص معلوم الكراء يف اآلجال.
عدم خالص مبل املسامهة يف مصاريف الصيانة والتنظيف واحلراسة يف اآلجال.
إحالة إستغالل الفضاء أو أحد أجزائه إىل الغري.
اإلخالل حد الشروط املنصوص عليها بعقد اإلشغال الوقيت أو بكراس شروط إستغالل مالعب لكرة املضرب.
عدم الشروع يف اإلستغالل يف اآلجال احمل ّددة واليت مت إقرتاحها ابلعرض الفّن .
سحب الرتاخيص املستوجبة ملمارسة النشاط أو األنشطة موضوع اإلشغال الوقيت.
عدم اإلمتثال لرفع اإلخالالت مت التنبيه إليها يف اآلجال احمل ّددة.

 : 30إسرتجاع ال ضاء :

يلتزم املستغل عند إنتهاء م ّدة اإلستغالل إبرجاع الفضاء يف حالة جي ّدة مطابقة حملضر التسليم الذي أمضاه قبل

كل املعدات اليت مت إستعماهلا والتجهيزات التابعة اليت مت تركيزها ابلفضاء تصبح ملكا للبلدية بعد
الشروع كما أن ّ

حتمالت أو رهون.
إنتهاء م ّدة الرتخيص دون تعويض أو مقابل ويلتزم إبحالتها إىل البلدية خالية من أيّة ّ
ال

ُ : 31حتمل كل األداءات املتعلقة مبمارسة النشاط على املستغل.

البا الثاني

الشرو الخاصة بمال ب كرة المضر
ال

ّ : 32جر على املستغل تكوين مجعية رّيضية.

ال

ّ : 33جر إصدار الضجيج أو إستعمال مضخمات الصوت خالل مزاولة النشاط.

ال

خمصصة للغرض
 : 34يلتزم
املستغل بنظافة املساحة املستغلّة و ميع الفضالت املتأتية من نشاطه ووضعها يف أكياس ّ
ّ

حسب مواصفات مصاحل النظافة.
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ال

يتحمل املستغل مسؤولية كل إتالف أو ضرر يلحق ابلعناصر البيئية نتيجة ارسة لنشاطه وجيب عليه املبادرة
ّ : 35

إبزالة املخالفة فور لفت إنتباهه من قبل البلدية ويف صورة عدم إمتثاله يتم وضع ح ّد لرخصة اإلشغال الوقيت دون أن ّق له

اإلعرتاض أو أن يطالب بتعويضات.
ال

 : 36ال ميكن تركيز لوحات إشهارية ابلفضاء املستغل.

ال

ّ : 37جر دخول سيارات الرواد للمنتزه إبستثناء عرابت التزويد اليت يسمح بدخوهلا بصفة وقتية خارج أوقات فتح

املنتزه للعموم.

املستغل إدارة الفضاء الرّيضي مباشرة أو عن طريق مستخدمني متمتّعني حبقوقهم املدنية وأهليّتهم العقليّة
 : 38يتوىل
ال
ّ
والنّفسية وهو مطالب مبسك املل ّفات والواثئق اإلداريّة واملاليّة والفنيّة بصفة منتظمة ومستمرة.
ال

 : 39جيب على املستغل أن يُديل بشهادة تكوين يف جمال اإلسعافات األولية مسلّمة من طرف مصاحل احلماية املدنية.

ال

مؤمنا بصفة دائمة وفق عقد أتمني شامل يغطّي خمتلف األنشطة والعملة احلرفاء.
 : 40جيب أن يكون الفضاء ّ

ال

 : 41حتتف البلدية حبق إختاذ التدابري الالزمة يف حالة وجود خرق أو إخالل ابلشروط واألحكام الواردة ذا الكراس.

ال

 : 42تتمثل التّدابري املمكن إختاذها عند إخالل املستغل مبقتضيات هذا الكراس يف :

 -لفــت النظر.

 إن ــذار كتايب. سحب رخصة اإلشغال الوقيت .للمستغل املطالبة ية حقوق كاألصل التجاري أو حق البقاء أو األولوية يف ديد
 : 43إبنتهاء م ّدة العقد  ،ال ّق
ال
ّ
العقد أو متديده.
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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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ملحق عد 2
بطاقة إرشا ات عامة
( شخص معنوي )
اإلس م اإلجتماعي ............................................................... :
الشك القانوين ................................................................... :
الوكي

........................................................................ :

املقر اإلجتماعي ................................................................. :
اهلاتف ........................................................................... :
ال اكس .......................................................................... :
الربيد ا لكرتوين ................................................................ :
رأس املال ..................................................................... :
عد التسجي ابلسج التجاري ....................................................... :
املعرف اجلبائي ...................................................................... :
اإلمضاء واخلتم

شخص طبيعي
اإلسم واللقب ................................................................ :
رقم ب.ت.و .................................................................. :
املهنة ......................................................................... :
العنوان .......................................................................... :
اهلاتف .......................................................................... :
املعرف اجلبائي ............................................................... :
ّ
اإلمض اء
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ملح ق عد 3
ت ريح يف اإللتزا ابلتأمني

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 إببرام عقد أتمني يشمل
أتعهـد يف صورة فوزي بطلب عروض إستغالل مالعب لكرة املضرب مبنتزه ّ
مجيع املخاطر املمكن حدوثها مبناسبة تعاطي النشاط واليت ميكن أن تلحق ابلرواد أو العملة أو التجهيزات.

اإلمضاء واخلتم
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ملحق عد 4
ت ريح على الشرف يف عد التأثري

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 ين ألتزم بعدم تقدمي مباشرة أو بواسطة الغري وعودا أو عطاّي أو هداّي أو أموال قصد التأثري
يف خمتلف إجراءات طلب العروض املتعلق ب واستغالل مالعب لكرة املضرب مبنتزه السعادة.

اإلمضاء واخلتم
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ملح ق عد 5
تصريح على الشرف يف عدم اإلفالس أو عدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية

إين املمضي أسفله ............................................................. :
وكيل شركة .................................................................... :
املرمسة ابلسجل التجاري بتونس حتت عدد ........................................ :
املعني حمل خمابرته بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ........................................................... :

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

اإلمضاء واخلتم
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ملحق عد 6
قائمة يف اإلطار البشري املزمع إنتدابه للعم مبالعب كرة املضرب مبنتزه السعا ة
أين املمضي أسفله .................................................................. :
وكيل شركة ......................................................................... :
أتشرف بتخصيص اإلمكانيات البشرية التالية على ذمة مالعب كرة املضرب مبنتزه السعادة.

اإلس م واللقب

رقم بطاقة التعريف الوطنية

املهم
ّ

ة

-1
-2
3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

اإلمضاء واخلتم
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ملحق عد 7
ع رض م ايل
املبلغ السنوي بلسان القلم .....................................................................:
املبلغ السنوي اب رقا .......................................................................... :

اإلمضاء واخلتم
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سنة :
سعادة كامل أيّام ال ّ
 (IVمراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر ال ّ

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 ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم
السنة – ّ
السعادة كامل ّأّيم ّ
ّ
السعادة و مراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التّوقيت
اخلميس  10أكتوبر  2013حول حتسني اخلدمات املتعلّقة بقاعة األفراح بقصر ّ
الشتوي و التّعريفات – وفقا للجدول التّايل :
الصيفي و ّ
ّ

ع/ر
01

02

ا ي ام

الموسم

ال ّيف  :من  01ماي اإلثنني  +الثّالاثء +
األربعاء .
إىل  31أكتوبر .

المعلوم الموظف
1000

اخلميس  +اجلمعة +
السبت  +األحد .
ّ

1300

شتاء  :من  01نوفمرب اإلثنني  +الثّالاثء +
ال ّ
األربعاء  +اخلميس .
إىل  30أفريل .

750

السبت +
اجلمعة ّ +
األحد .

900

قرار المجلس البلدي
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مراجعة معاليم كراء قاعة األفراح بقصر

اليت متّ ضبطها مبقتضى مداولة جملس النّيابة اخلصوصيّة يف دورته اإلستثنائيّة لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
السنة – ّ
السعادة كامل ّأّيم ّ
ّ
السعادة و مراجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التّوقيت
اخلميس  10أكتوبر  2013حول حتسني اخلدمات املتعلّقة بقاعة األفراح بقصر ّ
الشتوي و التّعريفات – وفقا للجدول التّايل :
الصيفي و ّ
ّ
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ع/ر
01

02

ا ي ام

الموسم

ال ّيف  :من  01ماي اإلثنني  +الثّالاثء +
األربعاء .
إىل  31أكتوبر .

المعلوم الموظف
1000

اخلميس  +اجلمعة +
السبت  +األحد .
ّ

1300

شتاء  :من  01نوفمرب اإلثنني  +الثّالاثء +
ال ّ
األربعاء  +اخلميس .
إىل  30أفريل .

750

السبت +
اجلمعة ّ +
األحد .

900

خولة لرئيس البلديّــــة
 (Vضبط مقدار المنحة الجمليّة و اإلمتيازات العينيّة الم ّ
و المصادقة عليه :

تطبيقا ل مر احلكومي عدد  746لسنة  2018املؤرخ يف  07سبتمرب  2018املتعلق بتحدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد معايري وضب مقدار
املنحة اجلمليّة و اإلمتيازات العينية املخولة لرؤساء البلدّيت ،

وحيث إقتضت أحكام الفقرة األوىل من الفصل  9أنّه " يتوىل اجمللس البلدي عند بداية كل فرتة نيابية املصادقة على

مقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية املخولة لرئيس اجمللس البلدي إبعتماد األ لبية املطلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ل عضاء احلاضرين على
تقل هذه األ لبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي " .
أن ال ّ

واملعروض على أنظار السيدات والسادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع  ،مع العلـ ـ ـ ــم وأنّ بلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

املرسى تنتمي للصنف الرابع تبعا للمعيارين املنصوص عليهما ضمن الفصل الثالث من األمر املذكور أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاله ،
و مها :
• عدد سكان بلدية املرسى وفقا آلخر إحصائيّات املعهد الوطّن لإلحصاء لسنة  2014يف ريخ إجراء اإلنتخاابت
البلدية ( 92.987( : )2018نسمة)  ،و هو ما يصنّف البلدية ضمن الصنف  ، 3وحسب الفقرة الثانيـ ـ ـ ـ ـة من ذات
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الفصل  ،فإن رؤساء البلدّيت املنتمية ل صناف  1و  2و  3واليت تستجيب ملقتضيات املعيار الثاين بنف ـ ـ ـ ـ ـس املنح
املخولة للصنف  4مهما كان عدد السكان .
ّ

• حجم امليزانية اليت تساوي أو تفوق مقابيضها اإلعتيادية املنجزة يف السنة السابقة للفرتة النيابيّـ ـ ـ ـة ( )2017مبل
10

:

ناصر المنحة الجملية الحد ا دنى (د)
2.400
منحة التّسيري
منحة املسؤوليّة
منحة السكن
منحة التّمثيل

الحد ا قصى (د)
2.900
200

150
420

450

270

300

➢ اإلمتيازات العينية  :عالوة على عناصر املنح املشار إليها ابجلدول أعاله  ،تسند لرئيس البلدية حسب
ما تسمح به إمكانيات البلدية اإلمتيازات العينية التاليـ ـ ـة :
 سيارة و يفية ال تتجاوز قوهتا اجلبائية  7خيول حصص وقود تسند شهرّي  360 :ل خدمات هاتفية  :مقدار شهري بني  50د و  100د يف شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية.

قرار المجلس البلدي
توىل السيد الكاتب العام تقدمي توضيح ألحكام األمر احلكومي عدد  746لسنة  2018املؤرخ يف 07
ّ

سبتمرب  2018املتعلق بتحدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد معايري وضب مقدار املنحة اجلمليّة و اإلمتيازات العيني ـ ــة املخولة لرؤساء البلدّيت من

املخولة لرئيس اجمللس البلدي إبعتماد األ لبية
حيث مصادقة اجمللس البلدي على مقدار املنحة اجلملية و اإلمتيازات العينية ّ

تقل هذه األ لبية عن ثلث أعضاء اجمللس البلدي  -مع التّذكري بتصنيف بلدية
املطلقة ل عضاء احلاضرين على أن ال ّ

املرسى طبقا ملعياري عدد سكان و حجم امليزاني ـ ـة ضمن الصنف الرابع حسب الفصل الثالث من األمر املذكور أعاله -
السكن و منحة التّمثيل ) و اإلمتيازات
 ،و من حيث عناصر املنحة اجلملية (منحة التّسيري ،منحة املسؤوليّة  ،منحة ّ

املخولة لرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس البلدية  .و بعد التّداول  ،صادق مجيع أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على :
العينيّة ّ

65

• إعتماد احل ّد ا ق ى ابلنّسبة ملختلف عناصر املنحة اجلمليّة :
▪ منحة التسيري ، 2.900 :

▪ منحة املسؤولية :
▪ منحة السكن 450 :
▪ منحة التمثيل 300 :

، 200
،
.

• منح السيد رئيس البلدية إمتيازات عينيّة تتمثّل يف :
▪ حصص وقود تسند شهرّي  360 :ل ،

▪ مبل شهري قدره  100د يف شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية .

 (VIالمصادقة على إتّفاقية منح المساعدات غير المو ّ
ظفة للفترة : 2022-2020
طبقا ل مر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ يف  30سبتمرب  2014واملتعلّق بضب شروط إسناد القروض
ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ومجيع نصوصه التّطبيقية  ،متّ إبرام إتفاقية

بني صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضب التعهدات الُمتبادلة بني الطرفني يف
تطبيق إجراءات احلصول على املساعدات ري املو ّفة خالل الفرتة  2022-2020طبقا ل مر املشار إليه أعاله .
واملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على هذه اإلتّفاقية (النّسخة املصاحبة).

قرار المجلس البلدي
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إبرام إتّفاقية بني صندوق القروض
ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضب التعهدات الُمتبادلة بني الطرفني يف تطبيق إجراءات
احلصول على املساعدات ري املو ّفة خالل الفرتة  2022-2020طبقا ل مر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ
يف  30سبتمرب  2014املتعلّق بضب شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة
اجلماعات احمللية و مجيع نصوصه التّطبيقية.

 (VIIمختلفات :

قارة لتسوية وضعيّات البناءات المخالفة :
❖ تجديد إحداث لجنة غير ّ
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تطبيقا ملقتضيات الفصل  93من النّظام ال ّداخلي جمللس بلدية املرسى  -املصادق عليه خالل ال ّدورة العاديّة الثّالثة
تنص على  " :ميكن للمجلس
للمجلس البلدي لسنة  2018املنعقدة بتاريخ األربعاء  14نوفمرب ّ – 2018
اليت ّ
مبهمة تتمثّل يف
البلدي أن دث جلاان مؤقتة كلما دعت الضرورة إىل ذلك إبقرتاح من رئيس اجمللس تُعهد هلا القيام ّ
مرة واحدة .و ّدد اجمللس عدد
دراسة مواضيع حم ّددة مل ّدة ال تتجاوز الثالث أشهر يف أقصى احلاالت قابلة للتّجديد ّ
قارة لتسوية وضعيّات البناءات املخالفة" مبقتضى القرار البلدي
أعضاء هذه اللجان ويعيّنهم ، ".متّ إحداث "جلنة ري ّ

املؤرخ يف  15جانفي  ، 2019و حيث أ ّن م ّدة اللّجنة اوزت الثّالثة أشهر األوىل و الثّانية  ،و حيث أ ّن
عدد ّ 29
البت هنائيّا يف خمتلف املل ّفات املتعلّقة بتسوية وضعيّات البناءات
املهمة املوكولة لللّجنة تنته بعد  ،و حيث يتطلّب ّ
ّ
املخالفة م ّدة أطول من امل ّدة القصوى املمنوحة لللّجنة للعمل و دراسة خمتلف هذه املل ّفات  ،و حيث يقتضي الفصل
 95من النّظام ال ّداخلي جمللس بلدية املرسى  " :تنتهي صالحية اللجان ري القارة مبجرد إستيفاء دراسة املسائل اليت
أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها يف إطار املدة احملددة إلحداثها،".
اخلاصة بتسوية وضعيّات البناءات
القارة ّ
املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي ديد قرار اللّجنة ري ّ
يتسىن هلا إستكمال دراسة امللفات العالقة و
املخالفة مل ّدة ال تتجاوز الثّالث أشهر ري قابلة للتّجديد  ،وذلك ّ
حّت ّ
إهناء مهامها يف أفضل الظّروف .

قرار المجلس البلدي

القارة
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على ديد قرار اللّجنة ري ّ
حّت
اخلاصة بتسوية وضعيّات البناءات املخالفة مل ّدة ال تتجاوز الثالث أشهر ري قابلة للتّجديد  ،وذلك ّ
ّ
يتسىن هلا إستكمال دراسة امللفات العالقة و إهناء مهامها يف أفضل الظّروف .
ّ

الرأي في مقترحات لجنة تسوية وضعيّات البناءات المخالفة المحدثة بمقتضى القرار
❖ إبداء ّ
المؤرخ في  15جانفي : 2019
البلدي عدد 29
ّ

قارة لتسوي ـة
ّ
توىل السيّد معز بوراوي  ،رئيس البلديّة سرد ما آلت إليه جلسات جلنة "جلنة ري ّ

املؤرخ فـ ـ ـي  15جانفي 2019
وضعيّات البناءات املخالفة" احملدثة مبقتضى القرار البلدي عدد ّ 29

من مقرتحات و املتمثّلة يف ما يلي :
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صا ب الملف
السيد مسري ذايب وكي
شركة"مرسى موضة"

المقتر ات

المخالفة  /المش ل
 ترسيم العقار املشرتى من البلدية سنة  1970موضوع الرسم العقاري  -السيد ال اتب العام:إقرتح خبصوص التجاوزات املتعلقةعدد  89038تونس بسبب بقاء جزء منه على ملك ديوان إحياء أراضي
بضارب إستغالل العقار أن ال يتم هدم املساحات املخالفة
وادي جمردة وتغيري صبغة العقار مبقتضى مثال التهيئة العمرانية لسنة 1995
واملق ّدرة بثلث البناية بل يتم إستغالهلا من قبل البلدية كمشروع
ليصبح منطقة خضراء ،إقرار الصبغة يف مثال التهيئة لسنة . 2005
مشرتك ومربح يوفّر موارد قارة للميزانية ،خاصة وأنه متت
تسوية الوضعية العقارية بصفة هنائية ومازالت إجراءات مراجعة
 احلصول على رخصة بناء معمل على معىن قانون  1972ورخصة توسعةمثال التهيئة تصل مراحلها النهائية.
سنة  :1993إ الق املعمل.
 متت إقامة بناية ري مكتملة على كامل مساحة العقار املقدرة بتسعة كما إقرتح إجناز املأوى على قطعة األرض احملاذية للمشروعواليت هي على ملك البلدية وأن يتك ّفل السيد ذّيب بتكلفة
آالف مرت مربع بغرض إجناز مركب اري ضخم متعدد اإلختصاصات.
هتيئة املأوى وإستغالله مبقابل ّا يسمح بتوفري موارد إضافية
✓ الطلبات:
• اإلمضاء على مشروع الكتب التكميلي املزمع إبرامه بني وزارة أمالك
الدولة والشؤون العقارية وبلدية املرسى ووكيل شركة "مرسى موضة".

للميزانية لكن شرط أن يُنجز املأوى ابلطابق حتت أرضي
( )sous solوتتم هتيئة مساحة خضراء على مستوى األرض.

مكوانت املشروع
• الرتخيص يف إجناز مشروع منوذجي ثقايف ،رّيضي ،سياحي و اري  -السيد ياض الزهار :إقرتح أن ترتكز ّ
بكلفة  100مليار ويوفر عدد  3000موطن شغل من أصحاب أساسا ذات صبغة رّيضية ثقافية ترفيهية.
الشهائد العليا من أبناء اجلهة و ري ذلك.
مع إقرتاح أنه يف صورة عدم إجناز مأوى ابلشروط اليت وردت يف
مقرتح السيد الكاتب العام  ،فإنه يتحتّم على صاحب املشروع
ختصيص جزء كبري من الطابق األرضي كمأوى للسيارات.
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 مع هتيئة حمطة حافالت عصرية لكي يتم التخفيف من كثافةاحلركة املرورية يف إ اه مدينة املرسى.
إعادة هتيئة واجهة البناية مبا يتماشى وطبيعة املنطقة ومجاليتهاخاصة أن البناية تتميز بكرب حجمها.
السيد خالد يبو  :نبّه إىل أ ّن إجناز مأوى على قطعةاألرض الراجعة للبلدية قد يسبّب مشكل مروري  ،ولتفادي
ذلك إقرتح إستعمال اجلهة اخللفية للبناية لتسهيل حركة املرور .
ضرورة تعديل املشروع املقرتح من مالك العقار والرتكيز علىاجلانب الرّيضي ،الثقايف والرتفيهي ويوافق السيد الزهار
خبصوص فكرة حتسني واجهة املشروع نظرا ملوقعه كمدخل مهم
ملدينة املرسى.
 السيد عز بوراوي :رأى أ ّن املقرتحات السابقة تتكامل فيمااحلل املتمثّل يف هتيئة مأوى سيارات يتماشى وحجم
بينها و أيّد ّ
البناية وطبيعة املشروع  ،كما أيّد التقيد مبكوانت املشروع آنفة
الذكر.
إعترب أ ّن التجاوز على مستوى ضارب إستغالل العقار والعلوميكن تقييمه ويكون التعويض عنه مبقابل مايل أو عيّن خاصة
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أن كل هذه التجاوزات تدخل حتت طائلة خمالفة مثال التهيئة
احلايل يف حني أن إجراءات مراجعته مازالت جارية.
 السيدة هاجر بو ديبة :أ ّكدت على أن احللول املقرتحة يفإطار التسوية ال جيب أن تنحدر إىل مستوى التنازالت على
حساب إحرتام الرتاتيب اجلاري ا العمل من نسبة إشغال
األرض والعقار والعلو.
ا خوان حممد كي ر وعبد  -عدم طلب ترخيص هلدم البناية السابقة.
ال تاح بيش
 -الشروع يف حفر دهليز دون احلصول على ترخيص.

إرجاء النظر يف هذا امللف نظرا لوجود قضاّي منشورة منالطرفني لدى احملكمة اإلدارية.

 عدم تطابق مطلب رخصة البناء( بناء فيال) مع البناية املنجزة( مقهى -هناك شكاية من األجوار (عدم إحرتام مسافة اإلرتدادوالضجيج).
وحمالت ارية).
 هناك إعتداء على حرمة امللك العام للطرقات (سيارات✓ املطلوب :تسوية الوضعية بتغيري الصبغة.
رابضة على حافة طريق مرقمة.)...

السيد سليم بن من ور

 مت منحه رخصة بناء حمل سكىن. -خالف مقتضيات الرخصة مع قيامه بتغيري الصبغة .
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املقرتح :قبول مبدأ الصلح وتسوية الوضعية ألنه يصعب
إختاذ قرار هدم البناية وتنفيذه لكن على أن يقوم يف املقابل
إبجناز:
✓سوق بلدي يومي.

✓إعادة هتيئة الدائرة البلدية حبي الرّيض وبناء روضة ابلطابق
السفلي.
✓بناء مقر للنساء (.)maison des femmes
 إعرتض السيد عز بوراوي على مقرتح التعويض لعدموجود إطار قانوين عام أو إستثنائي يسمح مبثل هذه
 -إستغالل امللك العمومي البلدي بدون ترخيص.
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اإلجراءات ،ويقرتح إستشارة احملكمة اإلدارية يف الغرض.
 ابلنسبة إلستغالل الرصيف :تو يف معلوم إشغال وقيتوفقا للرتاتيب اجلاري ا العمل.
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