الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحمية والبيئة
بمدية مساكن

النيابة الخصوصية لبمدية مساكن
جمسة استثنائية أولى لسنة 2018
منعقدة بتاريخ  9مارس 2018
******************

* اإلطار القانوني لمجمسة :
اؿػ ػانوف األساسي لمبمديات ع ػػدد  33لسنة  1975المػػؤرخ في  14ماي ، 1975
عمال بمقتضيات ق

المؤرخ في 17
وعمى جميع النصوص التي نقحتو أو تممتو وخػػاصة القػانوف عػ ػػدد  48لسنة 2006
ّ
جويمية ، 2006

وعمال بمقتضيات األمر عدد  434لسنة  2017مؤرخ في  12أفريؿ  2017المتعمّؽ بتسمية نيابات خصوصية ببعض

البمديػات بتراب الجميػػورية التونسية ،

و بناء عمى االستدعاء الموجو الى كافة السادة أعضػاء النيابة الخصوصية الصػادر بتاريخ  2018/03/02تحت ع ػػدد

 1236والمتضمف  :وبعد  ،يتشرؼ رئيس النيابة الخصػػوصية لبمدية مساكف باستدعائكـ لحضور الجمسة االستثنائية األولى
لسنة  2018التي سيعقدىا مجمس النيابة الخصوصية يوـ الجمعة  9مارس  2018عمى الساعة الخامسة مساء بقصر
البمدية لمنظر في :

* مسائل إدارية ومالية
* مســـائل مختمفة
وفي انتظار تشريفنا بحضوركـ تقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير والسالـ .

* وضع الجمسة في إطارها :

عقدت النيػابة الخصوصية لبمدية مساكف جمسة استثنائية أولى لسنة

 2018يوـ الجمعة  09مارس  2018عمى الساعة

الخامسة مساء بقصر البمدية برئػاسة السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية وبحضػور السػػادة االعضػ ػػاء
 -الحبيب حميدة

 الناصر الخذيري -ىدى بوىالؿ

 -لطفي رمضاف

 :المساعد االوؿ

 :كاىية الرئيس رئيس دائرة مػػساكف الجنوبية
 :كػاىية الػرئيس رئيس دائرة الحي الجديد
 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

:

 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

 -فرج قويسـ األكحؿ

 ىاجر بوقدوحة -نادية محجوب

 :مستشار ورئيسة لجنة االشغاؿ والتييئة العمػرانية

 :مستشار بمدي ورئيسة لجنة الشباب والرياضة والثقافة

وعف االدارة البمدية حضر :
 السيد فيصؿ بف مصطفىافتتــاح الجمســـة :

 :الكاتب العاـ لبمدية مساكف

تحية
رحب مف خالليا بكؿ الحاضريف ّ
وقدـ ليـ ّ
افتتح السيد العربي قرطاس رئيس النيػابة الخصػ ػػوصية الجمسة بكممة ّ
شكر وتقدير عمى تمبيتيـ الدعوة ومواكبة أشغاؿ الجمسة اإلستثنائية األولى لسنة  2018لمجمس النيابة الخصػوصية .

ثـ أشار إلى أف األعضاء الحػاضريف يمثمػػوف كافّة األعضاء مما يجعؿ ىذه الجمسة قػانونية طبقا لمفصؿ
ّ
المؤرخ في  17جويمية . 2006
القانوف االساسي لمبمديات وخاصة القانوف عدد  48لسنة 2006
ّ

وتـ تعييف السيد الحبيب حميدة المسػاعد االوؿ لرئيس النيابة الخصػوصية إلمضاء محضر الجمسة عمال
ّ
المؤرخ في
بمقتضيات الفصؿ  41مف القانوف األساسي لمبمديات وخاصة القػانوف عػػدد  48لسنة 2006
ّ
 17جويلية . 2006
إثر ذلؾ تمى عمى مسامع الحاضريف جدوؿ األعماؿ التالي:
 - 1تنقيح قانوف االطار

 -2تغيير كراس الشروط العمرانية ( تقسيـ قمولو منطقة ) UAC
 – 3إحداث مناطؽ خضراء
 -4إبداء الرأي حوؿ حدود مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لعمادة المورديف
 -5خالص مكتب  graftecقرافتؾ
 - 6حوؿ تجديد رخص اإلنتصاب باالسواؽ البمدية
 - 7اتفاقية شراكة مع الشركة اإلفريقية لإلشيار والتكنولوجيا لتجميؿ المدينة
 - 8إتالؼ محجوزات غير صالحة لإلستعماؿ وفي حالة سيئة
 -9استمزاـ معاليـ رفع السيارات والشاحنات المخالفة لعالمات الوقوؼ بالطريؽ العاـ
 - 10كراس شروط استغالؿ ساحة الشيداء

 35مف

 - 11لجنة تراخيص الربط بالشبكات العمومية
البت في طريقة المصادقة عمى التقاسيـ العمرانية
ّ -12
 -13حوؿ طرح أداء بمدي
 – 14حوؿ إعفاء وضعيات اجتماعية مف االداء البمدي
 - 15حوؿ تحديد توقيت إخراج الفضالت
 - 16حوؿ النظر في مطمب المواطف البشير بف أحمد بف محمد قرشاف
 – 17حوؿ تسوية وضعية عقارية لمسيدة ليمى المبروؾ
 – 18منع الشاحنات الثقيمة مف المرور بالطريؽ المتوسطة رقـ 100
 -19مطمب االتحاد المحمّي لمفالحة والصيد البحري بمساكف
 – 20التفويض لموكالة الوطنية لمتصرؼ في النفايات
 -21معموـ تسميـ مستخرجات مف أمثمة التييئة العمرانية

 -1تنقيح قانون اإلطار
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في تنقيح
قػػانوف االطار ببمدية مساكف الم ػػؤرخ في  2016/03/01والمصادؽ عميو بتاريخ 2016/06/10
عمى النحو التالي:
بيان الخطط

عدد الخطط المصادق
عليها

- 2السلك االداري المشجرك
متصرف عام
متصرف رئيس
متصرف مستشار
متصرف
ملحق إدارة
كاتب تصرف
كاتب راقن
مستكتب إدارة
عون استقبال
الجملت الفرعيت

0
1
6
8
7
15
2
39
3
81

عدد الخطط المشغولت

0
1
4
1
1
1
0
34
1
43

عدد
الخطط
الشاغرة
0
0
2
7
6
14
2
5
2
38

المقجرح

1
3
6
8
7
20
0
39
3
87

 - 3السلك المشجرك لمههدسي االداراث العموميت
1
مهندس عام
1
مهندس رئيس
0
مهندس رئيس اختصاص
ميكانيك
1
مهندس أول اختصاص
ميكانيك
1
مهندس أول اختصاص
هندسة مدنية
1
مهندس أول اختصاص
هندسة كهرباء
الفرعيت
الجملت
5

1
0
0

0
1
0

1
1
1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

2

3

6

 - 4سلك المههدسين المعماريين
0
مهندس معماري رئيس
1
مهندس معماري أول
الجملت الفرعيت
1
 - 5السلك الجقهي المشجرك لإلداراث العموميت
3
تقني رئيس
4
تقني أول
2
تقني
0
مساعد تقني
10
عون تقني
الجملت الفرعيت
19

0
1
1

0
-

1
1
2

0
2
1
0
10
13

3
2
1
0
0
6

3
4
2
5
10
24

 - 6السلك المشجرك لمحللي وجقهيي اإلعالميت
0
محلّل مركزي
1
محلّل
2
واضع برامج
1
تقني مخبر إعالمية
الجملت الفرعيت
4

0
1
2
0
3

0
0
0
1
1

1
2
2
1
6

 - 7سلك األطباء البياطرة
بيطري أول

1

0

1

1

ف ّني سامي للصحّ ة
الجملت الفرعيت

1
2

0
0

1
2

1
2

- 8سلك مهشطي رياض االطفال
منشطة تطبيق رياض
االطفال
منشطة رياض االطفال
الجملت الفرعيت

13

11

2

13

6
19

0
11

6
8

6
19

* سلك العملــت :
الوحدة الصهف

I

II

III

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الجملت الفرعيت

الخطط المصادق
عليها بقاهون اإلطار
05
05
67
51
60
49
28
12
07
06
290

المقجرح
الخطط
المشغولت
04
02
56
11
31
21
11
06
02
01

الخطط
الشاغرة
01
03
12
40
29
28
17
06
05
05

5
5
67
51
60
49
28
12
7
6

145

146

290

قرار المجمس
المبيف أعاله .
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع تنقيح قانوف االطار حسب المقترح ّ

 -2تغيير كراس الشروط العمرانية بالنسبة لتقسيم قمولو منطقة UAC
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في إمكانية الترفيع في نسبة

اإلستعماؿ العقاري CUFمف  2.4إلى  2.8بالنسبة لممنطقة  UACمف تقسيـ قمولو باعتبػار أف ىذه النسبة ال تتماشى

تـ عرض
مع صبغة المنطقة التجارية كما أنو توجد طريؽ عرض  30مف االماـ وطريؽ عرض  30مف الخمؼ عمما أنو ّ
الموضوع عمى أنظػػار المجمس البمدي الممتئـ بتاريخ  2017/11/23والذي أوصى بمراسمة اإلدارة الجيوية لمتجييز واإلسكاف
بسوسة إلبداء الرأي في الوضعية المذكورة أعاله .

بالرد عمى المراسمتيف المؤرختيف في  2017/12/08و2018/02/19
حد التاريخ ّ
و لـ نتصؿ إلى ّ
وحيث أف عقارية قمولو ترغب في الحصوؿ عمى رخصة بناء لعمارة تجارية ذات  5طوابؽ عموية سكنية
في نفس المنطقة بتقسيـ قمولو .

وباعتبار أنو ال يوجد تجاوز عمى مستوى اإلرتفاع أو الكشؼ مع االجوار فإف المقترح تغيير نسبة اإلستعماؿ

العقاري  CUFمف  2.4الى  2.8واسناد مقاوالت قمولو رخصة في البناء حسب نسبة اإلستغالؿ المذكورة
والعمؿ عمى تسوية الوضعية الحقا عند مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لتصحيح الخطأ في كراس الشروط

العمرانية .

قــرار المجمس :
أقرت النيابة الخصوصية بضرورة تغيير نسبة اإلستعماؿ العقاري  CUFمف  2.4الى  2.8لممنطقة UAC
عند مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية .

-3إحداث مناطق خضراء
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف بمدية مساكف تمقّت مراسمة مف صندوؽ القروض
ومس ػػاعدة الجماعات المحمية عػػدد  230بتاريخ  08فيفري  2018تتعمّؽ بإسناد بمدية مساكف مساعدة

يتـ تمويميا وفقا لمدليؿ العممي لمصندوؽ .
استثنائية قيمتيا  50ألؼ د تخصص لتمويؿ مشاريع تنموية ّ
والمقترح استغالؿ ىذه االعتمادات إلحداث مناطؽ خضراء ببني ربيعة والبرجيف وتدعيـ المناطؽ الخضراء
بنباتات في ساحة الشيداء .

قرار المجمس :

تـ بيانو أعاله .
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة صرؼ اإلعتمادات حسب ما ّ

 -4إبداء الرأي حول حدود مراجعة مثال التهيئة العمرانية لعمادة الموردين
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أنو التأمت جمسة عمؿ بمقر بمدية مساكف بتاريخ  03أكتوبر
 2017بحضور مختمؼ االطراؼ المتدخمة لمنظر في مناطؽ التوسع المقترحة والتي أقرت إدماج الحدود المبينة

بالمثاؿ المصاحب ضمف مشروع مثاؿ التييئة العمرانية لعمادة المورديف  ،المعروض عمى السادة االعضاء النظر
في حدود مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لعمادة المػػورديف وفقا لمراسمة اإلدارة الجيوية لمتجييز واإلسكاف

والتييئة الترابية بسوسة بتاريخ 2017 /12/15تحت عدد  8393والتي تنص عمى ضرورة عرض الموضوع
عمى أنظار المجمس لممصادقة قبؿ إحالتو الى السيد وزير التجييز واإلسكاف والتييئة الترابية الستصدار قرار في

الغرض .

قــرار المجمس :
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى حدود مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لعمادة المورديف وفقا

لألمثمة المصاحبة .

 -5خالص مكتب قرافتاك GRAFTEC
التصرؼ
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف بمدية مساكف قامت منذ  11مارس  2016باقتناء منظومة
ّ

المزود " قرافتاؾ " الممثؿ الوحيد لشركة "
في المعطيات الجغرافية مف
ّ
مقدـ بتاريخ 2016/01/11
عرض أثماف ّ

 " ESRIاألمريكية بتونس وكاف ذلؾ عمى ضوء

وتـ إمضاء عقد في الغرض تحت عدد  301987مف طرؼ رئيس النيابة الخصوصية لبمدية مساكف في
ّ
تـ إعداد اتفاقية مف طرؼ مصمحة
وتـ استالـ االجازة وتثبيت المنظومة في  2016/06/29كما ّ
ّ 2016/02/ 18

المزود بعممية التكويف مف  14الى  16فيفري . 2017
المالية وامضائيا في  ، 2016/06/23وقاـ
ّ
عمما وأف األعواف الذيف تمقوا التكويف لـ يتمكنوا مف استيعاب المنظومة والعمؿ بيا لعدـ توفّر أىؿ االختصاص ومحدودية

الوقت .

المزود إعادة عممية التكويف مع التركيز عمى الجانب التطبيقي في ذلؾ باإلضافة الى
وبناء عمى ذلؾ اقترحت اإلدارة عمى
ّ
المتكونيف بميندسة معمارية ذات خبرة في مجاؿ المنظومة .
تدعيـ
ّ
المزود يومي  3و 4أكتوبر .2017
فنيا مف قبؿ
تـ تأطير مستعممي المنظومة ومرافقتيـ ّ
تـ بالضبط حيث ّ
وذلؾ ما ّ
ّ
وتجدر اإلشارة كذلؾ أنو لضماف االستعماؿ االنجع لممنظومة فإنو مف الضروري اقتناء خريطة القمر الصناعي في حدود

 1.500د لنتم ّكف مف إدخاؿ معطيات عقاراتنا بقاعدة البيانات .

المزود قرافتاؾ باالضافة إلى أنو
كما أف التأشيرة ال تسمح بالعمؿ إال لمستعمؿ واحد وذلؾ خالفا لما جاء عمى لساف ممثؿ
ّ
المزود بمبمغ  4.661د سنويا أضؼ الى ذلؾ
بد مف إبراـ عقد سنوي لمصيانة مع
كي نضمف مواصمة استغالؿ المنظومة فال ّ
ّ

449د لكؿ يوـ مساندة فنية لممستعمميف.

قــرار المجمس :

تبيف وأف المنظومة يتـ تركيزىا عمى
عػدـ الموافقة عمى الخالص باعتبار أف البمدية لـ تقدر عمى استغػالؿ المنظومة كما أنو ّ
جياز واحد وأف االعواف رغـ التكويف مرتيف لـ يقدروا عمى استغالليا.
كما أف االتفاقية جاءت منقوصة مف كؿ المعطيات والتي أىميا الصيانة – المساندة الفنية...

 -6حول تجديد رخص اإلنتصاب باألسواق البمدية :

أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء مراسمة االتحاد المحمي لمصناعة
والتجارة والصناعات التقميدية بمساكف الواردة عمينا بتاريخ

 2017/11/30تحت عدد  7937عف تجار االسواؽ البمدية

ومطمب المنتصبات بسوؽ سيدي الشطي بخصوص إمكانية النظر في التخفيض في معموـ رخص االنتصاب الذي وقع

الترفيع فيو مف  24د الى 100د

حيث وقعت مراجعة والترفيع في معموـ رخص إشغاؿ الطريؽ العاـ لتعاطي بعض الميف داخؿ المنطقة البمدية مف 24د إلى

100د خالؿ جمسة المجمس البمدي الممتئـ بتاريخ  2016/08/06تبعا لمقرار البمدي المؤرخ في  11أوت  2016المصادؽ
عميو بتاريخ  2016/09/02والذي يضبط تعريفة العماليـ المرخص لبمدية مساكف في استخالصيا وفقا لألمر عدد

805

المؤرخ في  13جواف 2016

مع اإلشارة وأف البعض مف المنتصبيف باالسواؽ البمدية بادروا بخالص الديوف المتخمّدة بذمتيـ في انتظار النظر في إمكانية

التخفيض في المعموـ المشار إليو أعاله .

قـــرار المجمس
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى إمكانية تقسيط المبمغ .

 - 7اتفاقية شراكة مع الشركةاإلفريقية لإلشهار والتكنولوجية لتجميل المدينة
تقدمت
أفاد السيد العربي قػرطاس رئيس النيابة الخص ػػوصية أف الشركة اإلفريقية لإلشيار والتكنولوجية ّ

بتاريخ  24جػػانفي  2018بطمب إمضاء اتفاقية شراكة مع البمدية حوؿ تييئة مدخؿ بمدية مساكف وتجميميا

بتركيز أقواس كبيرة الحجـ واستغالؿ ىذه الفضاءات لإلعػالنات وتدوـ ىذه االتفاقية  10سنػ ػوات بدوف
أف توظؼ أي معاليـ عمى الطرؼ اآلخر .

تقدـ السيد سامي عجرود صاحب المشروع بنموذج اتفاقية ممضاة مع بمدية منزؿ حياة .
و ّ
قــرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع رفض المقترح باعتباره ال يتماشى والخاصيات العمرانية والمنظر الجمالي لمدينة

مساكف.

- 8حول إتالف محجوزات غير صالحة لإلستعمال وفي حالة سيئة
أفاد السيد العربي قرطػػاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في إتالؼ محجوزات غير

كمية مف
صالحة لإلستعماؿ وفي حالة سيئة مودعة بالمستودع البمدي بمساكف منذ  2012إلى غاية  2017وتتمثؿ في ّ

األدباش القديمة " فريب " وأدوات أخرى ال يمكف استعماليا حسب بيانات الجدوؿ التالي :
ع /ر

عدد
الوصل

المحجوز

1

126

عدد  1ثالجة قديمة وغير صالحة لإلستعمال 2012/09/06

الحرس الوطني بمساكن

2

141

2012/10/10

الشرطة البلدية بمساكن

كمية من األدباش القديمة فريب

تاريخ الحجز

مصدر الحجز

مالحظات

3

73

كمية من األدباش القديمة فريب

2014/04/30

الشرطة البلدية بمساكن

4

287

هيكل ثالجة قديم مع شمسية قديمة

2014/09/25

الحرس الوطني بمساكن

5

289

هيكل ثالجة قديم مع شمسية قديمة

2014/09/25

الحرس الوطني بمساكن

6

790

باش قماش صغير الحجم حالة سيئة عبارة
عن قطعة قماش

2016/04/09

الشرطة البلدية بمساكن

7

860

كمية من األدباش القديمة فريب

2016/05/04

الشرطة البلدية بمساكن

8

560

كمية من األدباش القديمة فريب

2016/08/25

الشرطة البلدية بمساكن

9

1021

اسطوانة حديدية وعدد  04محابس فخار
دائرية الشكل حطام

2016/11/24

الشرطة البلدية بمساكن

10

1023

عدد 04محابس فخار دائرية الشكل حطام

2016/11/24

الشرطة البلدية بمساكن

11

1024

عدد 04محابس فخار حطام مع هيكل مبرد
قديم

2016/11/24

الشرطة البلدية بمساكن

12

1025

كمية من األدباش القديمة فريب

2016/11/24

الشرطة البلدية بمساكن

13

1031

عدد  91قطعة مالبس مستعملة لألطفال
فريب

2016/11/26

الشرطة البلدية بمساكن

14

27

كمية من المالبس المستعملة تقدّر بــ 41
قطعة فريب

2017/01/27

الشرطة البلدية بمساكن

15

40

كمية من المالبس المستعملة تقدّر بــ 38
قطعة فريب

2017/01/27

الشرطة البلدية بمساكن

16

454

مجموعة من الخردة و الهياكل القديمة حالة
سيئة جدّا

2017/09/13

الشرطة البلدية بمساكن

17

584

عدد  03قطع مالبس مستعملة فريب

2017/11/08

الشرطة البلدية بمساكن

قرار المجمس :
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع مبدأإتالؼ المحجوزات المذكورة أعاله باعتبار أنيا غير صالحة لإلستعماؿ وتمثؿ خط ار

عمى المستودع مع ضرورة إعالـ أصحابيا مباشرة أو عف طريؽ إعالف لمعموـ لمقياـ والتنبيو عمييـ بضرورة رفع المحجوزات

يتـ إتالفيا بعد انقضاء آجاؿ اإلعالف وبحضور عدؿ منفذ .
قبؿ إتالفيا حيث ّ

 - 9استمزام معاليم رفع السيارات والشاحنات المخالفة لعالمات الوقوف بالطريق العام :
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصػػوصية أف المعروض أنو ورد عمى بمدية مساكف بتاريخ

 07ديسمبر  2017مطمب شركة مراد لمنقؿ تطمب فيو الحص ػػوؿ عمى استمزاـ معاليـ رفع السيارات

والشاحنات المخالفة لعالمات الوقوؼ بالطريؽ العاـ وقد أمدنا بنموذج لعقد لزمة وكراس شروط مع بمدية
المنستير وقصر ىالؿ .

قرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع عدـ الموافقة عمى المقترح مع إمكانية مواصمة تفعيؿ العمؿ بالكباالت

المحوالت. )...
عمى مراحؿ (
ّ

 -10كراس شروط استغالل ساحة الشهداء

أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف البمدية تعتزـ استمزاـ استغػالؿ فضاء ساحة الشيداء

قصد المحافظة عمى الحديقة بعد إنجاز االشغاؿ مف طرؼ المقاوؿ .

والمعروض عمى جنابكـ لزمة استغالؿ الفضاء وتمكيف المستمزـ مف استغػػالؿ الفضاء المتواجد أسفؿ اليرـ

تـ
والذي مساحتو  45ـ 2ويتعيد المستمزـ بإقػػامة فضاءات لمعموـ ويقع شبط المعموـ عمى أس ػػاس ما ّ
استخالصو سابقا .
كما أف المستمزـ مطالب بصيانة ساحة الشيداء والعنيابة بالبيئة .

كـراس شـروط إستغــالل ساحــة الشهــداء
وفي ما يمي ّ

عـــامة
البــاب األول  :أحكــام
ّ

الفصـل األول  :ينطبؽ كراس الشروط ىذا عمى إستغالؿ فضاء ساحة الشيداء بمساكف.

يتعيف عمى الذات المعنوية أو الطبيعية الراغبة في إستغالؿ ىذا الفضاء أف يودع لدى
الفصـل الثاني :
ّ
بمدية مساكف مطمبا في الغرض مرفوقا بنسخة مف ىذا الكراس ممضاة مف قبؿ الممثؿ
يتـ سحبيا مف البمدية .
القانوني ّ

البــاب الثاني  :الشروط المتعمقة باإلستغالل

يحدىا شماال طريؽ  ،جنوبا قصر
الفصـل الثالث  :يشتمؿ فضاء ساحة الشيداء عمى مساحة قدرىا  2500ـّ ²
البمدية ،غربا طريؽ ،شرقا طريؽ .
يتضمف العقار المحتويات التالية :
ّ
ممرات لممترجميف
ّ 

 كراسي إستراحة وعددىا.......

 أعمدة تنوير تجميمي وعددىا ......
 نافورة

 فض ػػاء مشرب ػػة

 ضريح لمشيداء
 مساحة بيضاء

 مناطؽ خضراء ( عشب طبيعي – أشجار زينة – نباتات زينة ).
مجسمػػات

ّ

الفصـل الرابع  :يمتزـ الراغب في إستغالؿ الفضاء بحماية محتوى الفضاء بكافة عناصره مف اإلتالؼ وصيانتو
جيدة وتطور دائـ .
دوريا بما يجعمو في حالة ّ

الفصـل الخامس  :ينتفع الراغب في اإلستغالؿ بفضاء المشربة والموج ػػودة تحت اليرـ بعد تييئتو ومساحتو
 35ـ ²كما يمكنو إستغالؿ المساحة المتواجدة أمامو في حدود 25ـ ²ووضع عػ5ػدد طاوالت
عمى أقصى تقدير .

الفصـل السادس  :ضرورة الحصوؿ عمى شيادة الوقاية الصحية قبؿ اإلنطالؽ في العمؿ .

الفصـل السابع  :يجب عمى الراغب في اإلستغالؿ السير عمى حفظ النظاـ واألمف والنظافة بالمشرب وبجميع
المساحات المسموح لو التصرؼ فييا .

الفصـل الثامن  :يجب عمى الراغب في اإلستغالؿ أف يستجيب المشرب إلى أحكاـ التشريع الجاري بيا العمؿ
وعمى التراتيب المحمية في مجاؿ حفظ الصحة والنظافة .

الفصـل التاسـع  :يجب عمى الراغب في إستغالؿ الفضاء تنظيـ عروض ثقافية مفتوحة لمعموـ .

الفصـل العاشر  :يجب عمى الراغب في إستغالؿ الفضاء باإلضافة إلى توفير أعواف تسيير المشرب توفير أعواف
في اإلختصاصات اآلتية :

ي المساحات الخضراء
 عونيف لتنظيؼ ور ّ
 حارس ليمي
مميز لألع ػواف
ي ّ
 توفير ز ّ
المعدات المػػوجودة
الفصـل الحادي عشر  :يمتزـ المستغؿ بتوفير الحراسة الكاممة لممكاف وجميع المساحات و ّ
بالفضاء ويتحمؿ بمفرده مسؤولية حراستيا .

الفصـل الثاني عشر  :يمتزـ المستغؿ بإتخاذ كافة التدابير الالزمة لممحافظة عمى سػػالمة البيئة وفؽ التشريع

الجاري بو العمؿ ومف ذلؾ يتولى القياـ بجميع أعماؿ التنظيؼ لممساحة المستغمة مف قبمو بما

ي
في ذلؾ الطرقات المؤدية مف والى الفضاء ورفع الفضالت بمعدؿ مرتيف يوميا باإلضافة إلى ر ّ
المناطؽ الخضراء وتعيدىا عمى نفقتو .
الفصـل الثالث عشر  :يتحمؿ المستغؿ مسؤولية المحافظة عمى مكونات الفضاء في حالة حسنة ويجب عميو أف
يعوض عمى نفقتو أو أف يدفع لمبمدية قيمة كؿ األشياء التي يقع فقدانيا أو إتالفيا.
ّ
كما يتعيد بتوفير التجييزات الضرورية التي مف شأنيا إضفاء جمالية عمى المشرب وتوفير
الراحة لموافديف عمى أف يتـ تحديد ىذه القيمة مف طرؼ البمدية .

الفصـل الرابع عشر  :يتحمؿ المستغؿ مصاريؼ تجييز المشرب الضرورية وج ّؿ التحسينات والتي تتـ بموافقة
البمدية كتابيا .

يتحمؿ المستغؿ دفع الفاتورة المقدمة لو مف طرؼ مصػػالح الشركة الوطنية إلستغالؿ
الفصـل الخامس عشر ّ :
ويتعيف
وتوزيع المياه والشركة التونسية لمكيرباء والغاز لفترة اإلستغالؿ المنصوص عمييا
ّ

العدادات بإسمو .
أف تكوف ّ

تصرفو بقيمتيا
الفصـل السادس عشر ّ :
يتعيف عمى المستغؿ تأميف التجييزات والمسػػاحات الموضوعة تحت ّ
ضد الحرائؽ والسرقة والكوارث الطبيعية ويسمّـ المستغؿ إلى البمدية نسخة مف
الحقيقية ّ

عقد التأميف قبؿ مباشرتو النشاط وذلؾ باإلضافة إلى تأميف المسؤولية المدنية عمى كامؿ

الفضاء .

الفصـل السابع عشر  :عمى كؿ مستفيد باإلستغالؿ إيداع ضماف بنكي أو نقدا بمبمغ عشرة آالؼ دينا ار لدى بمدية
مدة التسويغ واإليفاء بكؿ التعيدات .
مساكف وسيرجع ىذا المبمغ عند إنتياء ّ

حددت بسنة واحدة قبمة لمتجديد .
مدة اإلستغالؿ ّ
الفصـل الثامن عشر ّ :
يتعيف عمى الراغب في اإلستغػػالؿ دفع مبمغ  %10زيادة عمى مبمغ الك ػراء لمسنة
الفصـل التاسع عشر :
ّ

المنصرمة وأف يتولى دفع معموـ الكراء عمى قسطيف مباشرة عند إبراـ العقد والبقية خالؿ
مدة ال تتجاوز  6أشير ،عند التأخر عف دفع معمػوـ الكراء يقع التنبيو عميو كتػابيا وفي
ّ
صورة عدـ الخالص في ظرؼ أسبوعيف يقع إلغاء العقد بصفة آلية .

ويتـ دفع
الفصـل العشرون  :يمتزـ المنتفع باإلستغالؿ بدفع مبمغ التسويغ نقدا أو بواسطة ص ّ
ؾ بنكي مؤشر عميو ّ
مبمغ الضماف في ظرؼ  24ساعة مف ذلؾ التاريخ .

الفصـل الواحد والعشرون  :عند إخالؿ المستغؿ ببند مف بنود كراس الشروط أو قيامو بعمميات مخالفة لمتراتيب

تتـ بإنقضائيا
يتـ التنبيو عميو مف قبؿ البمدية التي تمكنو مف ميمة لتسوية الػػوضعية ّ
العامة ّ
جبره عمى التعويض مع إمكانية فسخ العقد .

المعدات
الفصل الثاني والعشرون  :ينتيي مفعوؿ اإلتف ػػاقية بإنتياء أجؿ العقد وفي ىذه الحالة يرجع المستغؿ
ّ

والمساحات البمدية كما تسمميا خالية مف كؿ اإللتزامات ميما كاف نوعيا ويتحمؿ وجػوبا كؿ

نقص بيا أو أعباء اإلصالح.

 45يوما عمى

يتعيف عميو تقديـ مطمب إلى اإلدارة البمدية
وفي صورة رغبة المتسوغ تجديد العقد ّ
فإنو ّ
األقؿ مف إنتياء مدة التسويغ مع اإللتزاـ بالزيادة  %10لمعموـ التسويغ األصمي باإلضافة إلى تمديد
الضماف المقدـ  ،وكؿ ما يقع تركيزه مف تجييزات ثانية مف طرؼ المستغؿ يبقى عمى ممؾ البمدية .

الفصـل الثالث والعشرون  :ك ّؿ النزاعات التعاقدية التي تنشأ بيف البمدية والمستغؿ يقع المجوء إلى الصمح بيف الطرفيف وعدا
ويعيف كؿ طرؼ محؿ مخابرتو بعنوانو المنصوص عميو
يتـ المجوء إلى المحاكـ المختصة بوالية سوسة دوف غيرىا ّ
ذلؾ ّ
بالوثائؽ التعاقدية .

البــاب الثــالث  :شروط القيام بالنشــاط
ماديا أو معنويا ما لـ يكف ىناؾ أحكاـ خاصة تقضي بخالؼ
الفصل الرابع والعشرون  :يمكف أف يكوف المستغؿ شخصا ّ
ذلؾ :
 أف يكوف تونسي الجنسية

 أف يكوف بالغا عمى األقؿ  18سنة كاممة

 أف ال يكوف مدينا لبمدية مساكف أو في نزاع قضائي معيا
الفصل الخامس والعشرون  :لممشاركة في البتّة يجب أف يحتوي العرض عمى :
 بالنسبة لألشخاص الماديين :
 1-نسخة مف بطاقة التعريؼ الوطنية

 2-نسخة مف بطاقة عػ ػ 3ػػدد

ومعرؼ بيا
3كراس الشروط ممضاةّ
4شيادة اإلب ػراء5تعيّػػد مسمـ مف البمديةبالنسبة لألشخاص المعنويين :
1-شيادة في الوضعية الجبائية

2شيادة إنخراط في الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي3-شيادة في عدـ اإلفالس

4-نسخة مف عقد تأسيس الشركة

عمى الراغبين في المشاركة في البتّة :
وتصور عاـ لممشروع يوضع في ظرؼ مستقؿ عف العرض المالي ويمثؿ العرض الفني
توفير دراسة
ّ
تقديـ العرض المالي في ظرؼ منفصؿ

المحدد
يتـ المشاركة في اليتة عف طريؽ الظروؼ المغمقة حسب التاريخ والمكاف
ّ
الفصل السادس والعشرون ّ :
باإلعالف الذي يسبؽ البتة  20يوما عمى األقؿ .
يتـ تضميف العرض المالي والعرض الفني في ظرؼ خارجي يحتوي عمى الوثائؽ اإلدارية المذكورة
ّ
ضمف الفصؿ  25ويكتب عمى الظرؼ الخارجي عبارة " ال يفتح بتّة إستغالل فضاء حديقة

الشهداء " وترسؿ مباشرة عف طريؽ رسالة مضمونة الوصوؿ أو البريد السريع أو بمكتب الضبط
المركزي .

 يقع إختيار صاحب المزمة حسب المقاييس التالية :- 1توفير جميع الوثائؽ المطموبة بعنواف العرض اإلداري والفني

وجدي
فنػي مقبوؿ ّ
- 2تقديـ عرض ّ
 -3أعمى ثمف مقترح

وتحتفظ لجنة التبتيت بقرار الموافقة أو رفض العروض المقدمة وتعمف عف ذلؾ بقرار معمّؿ وال

أي حؽ في طمب التعويض .
يترتب لمقدمي العروض في ىذه الصورة ّ
عند الموافقة عمى أحد العروض المقدمة تقوـ البمدية بدعوة المستمزـ لتأميف مبمغ الضماف لدى

السيد القابض محتسب البمدية في أجؿ  24ساعة مف تاريخ اإلعالف عف النتيجة وامضاء عقد
المزمة المطابؽ لكراس الشروط وتسجيمو في أجؿ ّ 5أياـ .

البــاب الرابــع  :شروط المـــزمـــــــــة

وتحرر في
مكونات فضاء حديقة الشيداء ّ
الفصل السابع والعشرون  :تضع بمدية مساكف عمى ذمة المستمزـ كؿ أو بعض ّ
مفصمة كؿ المنشآت والتجييزات
الغرض بطاقة جرد ومعاينة ممضاة مف الطرفيف تضبط بصفة
ّ
الموجودة بالفضاء .

يتعيف عمى المستمزـ عند مباشرة إستغاللو لمفضاء إحتراـ الشروط التالية :
الفصل الثامن والعشرون ّ :
المحددة
دفع معموـ المزمة في اآلجاؿ
ّ
إستغالؿ الفضاء بصفة مباشرة

تـ ذكره في الفصميف 5و9
اإلمتناع عف إستغالؿ الفضاء في مآرب أخرى ال ّ
تمت لو بصمة لما ّ
عدـ التفويت في الحقوؽ العينية
عدـ رىف الحقوؽ العينية

اإلمتثاؿ لمشروط واإللتزامات المنصوص عمييا بالتشاريع الجاري بيا العمؿ
عدـ تغيير عناصر التييئة أو اإلستغالؿ دوف إستشارة البمدية

المحافظة عمى المحيط الطبيعي لمفضاء والسعي إلى تثمينو واثرائو
صيانة وتعيد البناءات والغراسات

الحراسة والنظافة ورفع الفضالت

اإللتزاـ بإصالح األضرار التي قد تنجـ عف إستغالؿ مخؿ باإللتزامات

الفصل التاسع والعشرون  :يتعيد المستمزـ بتيسير عمميات المراقبة الدورية أو اإلستثنائية التي تقوـ بيا مصالح
أي وقت كاف ومف الوثائؽ المطموبة .
لبمدية مف حيث تسييؿ دخوؿ أعواف المراقبة في ّ

يتعدى الشير ويمتزـ
الفصل الثالثـون  :يتعيد المستمزـ بتييئة المشرب والشروع في اإلستغالؿ في أجؿ ال ّ
بتقديـ األمثمة اليندسية والتوجييية والممفات الالزمة إلنجاز التييئة إلى البمدية في ظرؼ 24
ساعة مف تسويغ العقد قصد الحصوؿ عمى موافقتيا .

لمد شبكة
يقوـ المستمزـ بأشغاؿ الربط بمختمؼ الشبكات عمى نفقتو ويتولى التنسيؽ مع المصالح البمدية ّ
ي لكامؿ المساحة الخضراء وفؽ مخطط يسمـ نسخة منو ليا قصد إق ارره ومتابعة تنفيذه .
الر ّ

يتـ قبوؿ أشغاؿ تييئة المشرب وكؿ األعماؿ األخرى المتعمقة بإستغالؿ الفضاء مف قبؿ
الفصل الواحد والثالثون ّ :
أعواف البمدية .
بمد البمدية بجميع الوثائؽ واألمثمة اليندسية لمحص ػػوؿ عمى شيادة في إنتياء
يتعيد المستموـ ّ
أشغاؿ .

الفصل الثاني والثالثون  :يجب عمى المستمزـ وضع سجؿ عمى ذمة الرواد لمفضاء لتدويف المالحظات والتشكيات

الفصل الثالث والثالثون  :تحمؿ كؿ األداءات والمعاليـ الموظفة عمى اإلستغالؿ عمى كاىؿ المستمزـ .
الفصل الرابع والثالثون  :تحمؿ مصاريؼ تسجيؿ العقد عمى المستمزـ .

قرار المجمس

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع تأجيؿ النظر في الموضوع لمزيد الدرس.

- 11لجنة إسناد تراخيص الربط بالشبكات العمومية :
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى المجمس النظر في مقترح إلغاء لجنة
إسناد تراخيص الربط بالشبكات العمومية إذ أف عمميا يتضػػارب وعمؿ لجنة رخص البناء والذي ترتب عنو

نقص في مداخيؿ البمدية .

حيث أنو بمقتضى االمرعدد  602المتعمّؽ بتحوير الحدود الترابية لبعض البمدي ػػات عمى غرار بمدية مسػاكف

التي أدمجت بيا عدد  06عمادات وىي عمى التوالي  :الفرادى – المورديف -الكنائس -بني ربيعة – بني كمثوـ
العامة لمتعمير المنصوص عمييا بالفصؿ عدد  1مف االحكاـ العامة
البرجيف وبذلؾ أصبحت خاضعة الى التراتيب ّ
لمجمة التييئة الترابية والتعمير والتي تنص عمى أنو " تنطبؽ التراتيب العػػامة لمتعمير عمى كؿ عمميات البناء

باألراضي الكائنة خارج حدود المناطؽ التي تشمميا أمثمة تييئة عمرانية أو تفصيمية مصادؽ عمييا"...

قـــرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ضرورة تقديـ أصحاب البناءات الذيف يطالبوف بالربط بالشبكات العمومية

يتـ عرضيا عمى المجنة المحمية لرخص البناء.
لممؼ تسوية لمبناءات قبؿ الحصوؿ عمى التراخيص ّ

 -تحديد يوـ  1أفريؿ  2018آخر أجؿ لقبوؿ مطالب الربط بالشبكات العمومية .

 -تعديؿ تركيبة لجنة الربط بالشبكات العمومية.

 -12البت في طريقة المصادقة عمى التقاسيم العمرانية
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة االعضاء النظر في وضعية التقاسيـ
ببمدية مساكف وذلؾ بتحديد المقابؿ المالي الذي ستقوـ المصالح البمدية باستخػالصو عند تسميـ قرار التقسيـ حيث

يعتبر ىذا اإلجراء اجتيادا مف المجالس البمدية لفض اإلشكاليات العالقة باعتبار وأف أصحاب التقاسيـ غير قاديريف
عمى تنفيذ مقتضيات كراس الشروط وفقا لمجمة التعمير و التييئة الترابية.
عمما وأف المجمس البمدي الممتئـ بتاريخ  30مػػاي  2014والممتئـ بتاريخ  2017/05/29قد أق ار تطبيؽ مقتضيات

قرار السيد وزير التجييز واإلسكاف المؤرخ في  19أكتوبر  1995المتعمّؽ بضبط أشغاؿ التييئة االولية واألشغاؿ
النيائية لمتقاسيـ وكيفية استالميا .

قـــرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ضرورة مراجعة معاليـ المساىمة في التييئة بما يجعميا تتقارب مع الكمفة
الحقيقية لمتييئة وتمكيف المقسـ مف اختيار أحد الطرؽ لتسوية الممؼ والحصوؿ عمى المصادقة عمى التقسيـ .

 -13حول طرح أداء بمدي
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة االعضاء مطمب السيد زبير قريط الوارد عمينا

بتاريخ  2017/11/30تحت عدد  7930حوؿ طرح مبمغ مالي وظّؼ عمى عقار كائف بنيج سيدي عبار منذ سنة

2007

ووقع ترسيمو بجداوؿ تحصيؿ العقارات المبنية باسمو تحت المرجع عدد  021038013001في حيف أف السيد زبير قريط ال

يممؾ أي عقار بالنيج المذكور .

عمما وأف لجنة االعتراضات الممتئمة بتاريخ  20جانفي  2018قد وافقت عمى طرح المبمغ الراجع لفائدة البمدية.

فالمعروض النظر في طرح المبمغ المثقؿ بزماـ العقارات المبنية منذ سنة

التالي :

السنوات
مف  2007الى 2017
الجممة

قرار المجمس :

 2007الى سنة  2017حسب بيانات الجدوؿ

المبمغ الراجع لمبمدية
22.500

صندوق تحسين المسكن
9.000

 247.500د

 99.000د

المبمغ الجممي
 31.500د
 246.500د

المقدر بػ  247.500د والراجع لفائدة بمدية
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع طرح مبمغ االداء المثقؿ عمى السيد زبير قريط و ّ
مساكف.

 - 14حول إعفاء وضعيات اجتماعية من االداء الموظف عمى العقارات المبنية وغير المبنية
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في إعفاء الحاالت
االجتماعية التالية مف األداء البمدي الموظؼ عمى العقارات المبنية حيث أنيا عػػائالت مف ذوي الدخؿ المحدود

قارة مف الدولة في إطػار مساعدة العائالت المعوزة .
والمنتفعيف بإعانة ّ
تـ عرض ىذه الوضعيات عمى أنظار لجنة مراجعة المعاليـ عمى العقارات المبنية وغير المبنية حسب
عمما وأنو ّ

وتـ إعفاؤىا مف األداء بعد استظيارىا بحواالت االعانة تطبيقا لمفصؿ  9مف األمر
البيانات المفصمة بالجدوؿ التالي ّ
عدد  1254لسنة  1998المؤرخ في  8جواف  1998المتعمّؽ بضبط شروط وطرؽ تطبيؽ الحطّ مف المعمػػوـ
المستوجب عمى العقارات المبنية لسنة : 2018

ع/ر االسم والمقب
فاطمة الزىراء بنت محمد مسيوغة
1
2

العقار

تاريخ الجمسة

شارع فرحات حشاد

2018/01/06
2018/01/06

ابراىيـ بف محمد الشانطو

نيج األغالبة

3

حبيبة بنت أحمد القعموؿ

نيج أبو زمعة البموي 2018/01/06

4

وحيدة بنت عبد العزيز

نيج عزيزة عثمانة

2018/02/17

5

أحمد بف سالـ بوقديدة

نيج المعرفة

2018/02/17

العيوني

رأي المجنة

االعفاء لتمتعيا

بإعانة مف الدولة

قـــرار المجمس :
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع إعفاء العائالت المذكورة أعاله مف دفع المعموـ عمى العقارات المبنية .

 - 15حول تحديد توقيت إخراج الفضالت
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أنو في إطار تفعيؿ دور أع ػواف الشرطة البيئية وحتى نتمكف مف

الصحة بالمناطؽ الراجعة
تطبيؽ القانوف عدد  30لسنة  2016بتاريخ  05أفريؿ  2016والمتعمّؽ بمخالفة تراتيب حفظ
ّ
لمجماعات المحمية عمى المخالفيف حسب الفصوؿ المذكورة بالقانوف واالمر عدد  433لسنة  2017المؤرخ في  10أفريؿ

العامة الراجعة بالنظر لمجماعات المحمية :
 2017المتعمّؽ بضبط الخطايا والمخالفات المتعمّقة بتراتيب حفظ
ّ
الصحة والنظافة ّ

تحديد توقيت إخراج الفضالت المنزلية
تخصيص مكاف وضع فواضؿ البناء واألتربة

تحديد معاليـ رفع الفضالت غير المنزلية وتفعيؿ اتفاقيات في الغرض

وفي ما يمي المقترحات :

توقيت إخراج الفضالت المنزلية

 :مف الس ػػاعة الثامنة ليال الى السػػاعة الثامنة صبػػاحا

موقع وضع فواضؿ البناء واألتربة  :أرض بيضاء بطريؽ الكنايس

تـ تحديد المبمغ بػ  500دينار سنويا حسب القػ ػرار البمدي
معموـ رفع الفضالت غير المنزلية ّ :
بتاريخ  11أوت  2016والمصادؽ عميو بتاريخ 2016/09/ 02

قـــرار المجمس :
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع ما يمي :

 توقيت رفع الفضالت  -في فصل الشتاء  :مف الساعة السادسة مساء الى الساعة الثامنة صباحا -في فصل الصيف  :مف الساعة الثامنة ليال الى الساعة الثامنة صباحا

 -موقع وضع فواضؿ البناء

 -معموـ رفع الفضالت غير المنزلية

 :أرض بيضاء بطريؽ الكنايس

 :دراسة الموضوع وتحديد المعموـ حسب نوعية الفضالت وكميتيا.

 -16حول النظر في مطمب المواطن البشير بن أحمد بن محمد قرشان
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصػوصية أنو سبؽ لبمدية مساكف أف أبرمت قد معاوضة رضائية بينيا
وبينكؿ مف المػواطف الص ػػادؽ والبشير قرشاف بتاريخ  2003/07/26وعمى إثر مػداولة المجمس البمدي

الممتئـ بتاريخ  2002/03/01والمصػادؽ عميو مف طرؼ السيد والي سوسة بتاريخ  2002/04/06بشأف المنابات

المتكوف مف القطعة
الراجعة إلييـ بالممكية موضوع الرسـ العقاري عدد  67028لمممؾ المسمى " الوادي الشرقي "
ّ
تـ تغيير
عدد  879والكائف بحي النور وذلؾ مف أجؿ فتح الطريؽ الحزامية المبرمجة بمثاؿ التييئة العمرانية والتي ّ

عرضالطريؽ مف  30الى  20ـ

وحيث بمغت المساحة المحالة لفائدة البمدية والتي أدمجت في الممؾ العمػػومي البمدي لمطرقات  811.5ـ 2بحيث

أصبحت البمدية مالكة عمى الشياع في الرسـ المذكور .

وحيث عمد المالكوف في الرسـ العقاري المذكور عدد  67028إلى إجراء مقاسمة رضائية لمخروج مف حالة الشياع

المحرر مف طرؼ العدليف :جميمة جػالصية والمنصؼ بوىالؿ بتاريخ 2017/09/07
وكاف ذلؾ بمقتضى العقد
ّ
والمسجؿ بالقباضة المالية بتاريخ  2017/09/29تحت عدد . M088252

وحيث تضمف العقد المذكور أف ترسيـ ىذا القيد يتطمّب مصادقة البمدية عمى العقد وأعمـ العدالف األطراؼ المتعاقدة

بذلؾ .
وحيث طالب المالكوف في وضعية الحاؿ مصادقة البمدية عمى عقد المقاسمة إلتماـ إجراءات الترسيـ بدفػاتر إدارة

الممكية العقارية.

بالتحري والتثبت مف الوثائؽ المصاحبة لممطمب وخػاصة المثاؿ الطبػوغرافي المعد مف طرؼ الخبير
وحيث أنو
ّ
يبيف أف المسػػاحة المدمجة بالطريؽ العاـ قد بمغت  781ـ 2والحاؿ أف مناب البمدية بمقتضى
محي الديف الغربي ّ
شيادة الممكية ىو  811.5ـ 2أي بفارؽ  30.5ـ 2في المساحة .

وحيث أف المصادقة عمى عقد المقاسمة بمساحة 781ـ 2أم ار ال يستقيـ مف الناحية القانونية بما يتحتـ عمى المالكيف
عمى الشياع المجوء الى تسوية ىذه الوضعية مع بمدية مساكف .

عمما وأف المجمس البمدي الممتئـ بتاريخ  2017/12/20قد أوصى بضرورة أف يقوـ المعني باالمر بإعداد مثاؿ أشغاؿ مختمفة

مف ديواف قيس األراضي..

ىذا وتصمكـ نسخ مف عقود المعاوضة المبرمة في الغرض وقد أدلى المعني باالمر بمثاؿ االشغاؿ المختمفة مف ديواف قيس
تقدر ب ػ  781ـ 2وىي مساحة مخالفة لمعقد .
وتبيف أف المساحة ّ
األراضي والمسح العقاري ّ

قـــرار المجمس

المقدرة ب ػ
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع عدـ المصادقة عمى عقد المقاسمة الى حيف تسوية وضعية المساحة الناقصة و ّ
 30.5ـ 2وذلؾ ببيع ىذه المساحة الى المقسميف باعتبار وجودىا داخؿ عقاراتيـ ومراسمة أمالؾ الدولة لتحديد قيمة الفارؽ في
المقدرة ب ػ  30.5ـ 2وتمكينيا مف حيثيات الممؼ القديـ والمتعمّؽ بالمعاوضة لإلستئناس بو .
المساحة و ّ

 - 17حول تسوية وضعية عقارية لمسيدة ليمى المبروك:
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أنو استقر عمى ممؾ المواطنة ليمى المبروؾ جميع العقار الكائف بحي

النور موضوع الرسـ العقاري عدد  16953سوسة والبالغ مساحتو 476ـ 2والمتمثؿ في قطعة أرض بيضاء .

تبيف أف كامؿ العقار قد أدمج كمّيا في كامؿ المركب الرياضي الذي يمسح  16557ـ 2والذي
وحيث أنو بعد
التحري والتثبت ّ
ّ
ىو عمى ممؾ الدولة الخاص بمفعوؿ أمر اإلستقصاء عدد  2935لسنة  2006المؤرخ في  2006/11/02وقد سبؽ لبمدية

مساكف أف طالبت مصالح و ازرة أمالؾ الدولة بتاريخ

 21فيفري  2018قصد التدخؿ واحالة العقار لفائدة البمدية بالدينار

الرمزي باعتباره منشأة رياضية عمومية حتى تتمكف مف تسوية الوضعية أو الحموؿ محؿ البمدية واتماـ إجراءات التعويض عف

العقار .

والمعروض عمى السادة االعضاء النظر في إمكانية التعويض لممعنية باالمر .

قـــرار المجمس

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع رفض المطمب باعتبار أف العقار المدمج يرجع بالممكية لو ازرة الشباب والرياضة وعمى
المواطنة ليمى المبروؾ التوجو الى و ازرة الشباب والرياضة .

 -18منع الشاحنات الثقيمة من المرور بالطريق المتوسطة رقم 100

الحد مف المخاطر عمى مستوى الطريؽ المتوسطة رقـ  – 100طريؽ الوردانيف نتيجة
في إطار تنظيـ حركة المرور بالمدينة و ّ
عدة محالت تجارية ،
مرور الشاحنات الثقيمة ووجود ّ
المقترح منع مرور الشاحنات بتمؾ الطريؽ وعميو وجب :

تركيز عالمة المنع عمى الشاحنات الثقيمة التي تفوؽ حمولتيا  3.5طف عمى مستوى مفترؽ القيرواف قرب مقيى القزاح
تركيز عالمة المنع عمى مستوى مفترؽ القصير في اتجاه طريؽ الوردانيف ( الطريؽ المتوسطة رقـ  100وفي اتجاه وسط
المدينة عمى مستوى الطريؽ الوطنية رقـ 1

تركيز عالمة المنع عمى مستوى الطريؽ المتوسطة رقـ  100قرب السكة الحديدية مع مواصمة السير في اتجاه الطريؽ
الحزامية عمى مستوى مفترؽ بني كمثوـ

وبالتالي عمى الشػػاحنات الثقيمة الم ػػرور عبر الطريؽ الحزامية عمى مستوى مفترؽ مدخؿ بني كمثوـ

قــرار المجمس
أقرت النيابة الخصوصية باالجماع المصادقة عمى المقترح وعرضو عمى أنظار لجنة السالمة المرورية إلبداء
الرأي.

 - 19مطمب االتحاد المحمّي لمفالحة والصيد البحري بمساكن :
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة االعضاء النظر في مطمب اإلتحاد المحمّي

لمفالحة والصيد البحري بمساكف الوارد عمينا بتاريخ  2018/02/14حوؿ النظر في إمكانية تسويغ المحؿ البمدي الكائف بالحي

المسوغ حاليا لو ازرة الفالحة والتي تعتزـ التخمّي عف ىذا المح ّؿ .
التجاري و ّ
والمقترح تسويغ المحؿ المذكور االتحاد المحمّي لمفالحة والصيد البحري بمساكف بعد ضبط المعموـ مف طرؼ مصالح أمالؾ

الدولة .

قـــرار المجمس

أقرت النيابة الخصوصية باالجماع الموافقة عمى تسويغ المحؿ إلى اإلتحاد المحمّي لمفالحة والصيد البحري بمساكف مع
تقدير القيمة الكرائية المباشرة بالرجوع الى مصالح و ازرة أمالؾ الدولة والشؤوف العقارية .

لمتصرف في النفايات
 - 20التفويض لموكالة الوطنية
ّ
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة االعضاء إحالة السيد والي سوسة عدد 2894

لمتصرؼ في النفايات المنزلية والمشابية
التصرؼ في البنية التحتية
ّ
بتاريخ  2018/03/05حوؿ إسناد لزمة لإلستغالؿ و ّ
لمتصرؼ في النفايات في ذات الموضوع والتي قامت بإعداد ممؼ انتقاء أولي
لوالية سوسة وذلؾ تبعا لمكتوب الوكالة الوطنية
ّ
واحالتو لمييئة العامة لمشراكة بيف القطاع العاـ والخاص وفقا لإلجراءات المنظمة لمنح المزمات .

فالمعروض عمى الس ػػادة أعضاء النيابة الخصوصية لتفويض لموكالة الوطنية لمتصرؼ في النفايات في عقد
لمتصرؼ في النفايات المنزلية والمشػػابية ليا لػوالية سوسة
التصرؼ في البنية التحتية
ّ
لزمة الستغػػالؿ و ّ
في انتظار إعػػداد اتفاقية في الغرض .

قـــرار المجمس :
التصرؼ في
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع التفويض لموكالة الوطنية
لمتصرؼ في النفايات في عقد لزمة الستغػالؿ و ّ
ّ
البنية التحتية لمتصرؼ في النفايات المنزلية والمشابية ليا لوالية سوسة .

 -21معموم تسميم مستخرجات من أمثمة التهيئة العمرانية
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أنو عمى إثر صدور األمر ع ػػدد  805المؤرخ في

 13جواف  2016قامت بمدية مساكف بمراجعة المعاليـ البمدية وقامت بضبط معموـ مقابؿ تسميـ مستخرجات

مف أمثمة التييئة العمرانية واالمثمة المختمفة بمبالغ عمى النحو التالي :
 v ( -معاليـ عف خدمات عمومية مقابؿ دفع أجر فقرة ) 10

 10 -دينار مقابؿ تسميـ مستخرجات مف ـ ت ع

 30 -دينا ار مقابؿ مستخرج وكراس الشروط مف ـ ت ع لمميندسيف المرسميف بالعمادة

والمقترح تعديؿ المعاليـ عمى النحو التالي باعتبار عدـ تماشي قيمة الخدمة وأىميتيا مع المعموـ الموظؼ بعد
أف تبيف وأف البمدية تقوـ بتسميـ قرص مضغوط بػ  10د :

نسخة مف مثاؿ التييئة العمرانية عمى قرص مضغوط  300 = 1/5000 :د ( لمميندسيف فقط ) .

مستخرج مف مثاؿ التييئة

30 = 1/2000 A3د
20= 1/2000 A4د

مستخرج مف مثاؿ التييئة العمرانية 20 = 1/5000 A3د

10= 1/5000 A4د

