بلدية سوسة
جدول متابعة المشاريع البلدية
 01نوفمبر 2016

جدول متابعة المشاريع البلدية المتواصلة
الكلفة

مستوى تقدم
اإلنجاز

1

مشروع الطرقات لسنة 2014

2.500

%100

2

مشروع صيانة التنوير العمومي لسنة 2015

200

%100

3

مشروع تكميلي لبناء الطرقات – استغالل اعتمادات
متبقّية من مشروع سنة .2013

105

4

مشروع تهذيب المدينة العتيقة قسط البنية األساسية (
تدخالت إلحداث شبكة تصريف مياه األمطار و تجديد
شبكتي الصرف الصحي و الماء الصالح للشراب المتداعية
و تجديد شبكات و الكهرباء و التنوير العمومي و الهاتف
الهوائية لطمسها و جعلها تحت أرضية و إعادة بالط األزقة

.2370

%100

5

مشروع تهذيب المدينة العتيقة قسط الواجهات

860

%100

6

بناء سوق مركزية بلدية بحي الرياض

462

%100

العدد
الرتبي

المشاريـــــــــــــــــــــــع

(أد)

مالحــــــــــــــــــظات

إتمام برنامج الصفقة األصلية.
االنتهاء من تعبيد شارع أبو زمعة البلوي بعد تدخل الشركة الوطنية الستغالل
وتوزيع المياه فيه.

تم إنجاز الدراسة الحصول على موافقة صندوق القروض وإصدار االستشارة .
إجراءات إصدار إذن انجاز األشغال

1

البناية تامة -الربط بالشبكات العمومية -

7

تهيئة دار الشباب بسيدي عبد الحميد :تعشيب ميدان
اللعب اصطناعيا

100

%100

8

مشروع تهيئة مالعب أحياء ( ملعب في حي الرياض و
ملعب في حي المطار).

123

%100

9

تجديد المالعب المعشبة بالمركب الرياضي و الشبابي
المندمج.

1.000

%100

تمت األشغال و دخل الميدانين في طور االستغالل من قبل شباب الحيين
تمت األشغال .وتم االستالم الوقتي

جدول متابعة مشاريع البرنامج اإلستثماري لسنة 2016
 إدارة األشغال البلدية -العدد
الرتبي
1

المشاريـــــــــــــــــــــــع
دراسات مشروع الطرقات لسنة 2016
مشروع الطرقات لسنة 2016

الكلفة

مستوى تقدم
اإلنجاز

50

%65

(أد)

مالحــــــــــــــــــظات

إصدار إذن التزود لفائدة مكتب الدراسات.
 المصادقة على الدراسة التفصيلية –  – 2016/10/27إعداد الملفاإلداري لإلحالة على صندوق القروض -عقد جلسة عمل في الغرض مع
الصندوق -2016/10/28 -

6.618

2

مشروع التنوير العمومي لسنتي 2016

350

%65

األشغال جارية على نسق مرضي

3

مشروع صيانة التنوير العمومي لسنة 2016

366

%55

األشغال جارية على نسق مرضي ( التدخل عن طريق ثالث فرق ميدانية)

4

مشروع تأهيل شبكة اإلنارة للمنطقة السيــاحية (مشروع
ممول من صندوق حماية محيط المناطق السياحية -
 300أد)

372

إجراءات الصفقة – إصدار إذن انطالق األشغال-

2

5

دراسات مشروع تأهيل و تجديد شبكات التنوير العمومي بالمدينة
العتيقة و المعالم األثرية و اعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهالك
الطاقة ( مشروع في إطار التعاون مع بلدية مرسيليا).
قسط أول من مشروع تأهيل و تجديد شبكات التنوير العمومي بالمدينة
العتيقة و المعالم األثرية و اعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهالك الطاقة
( مشروع في إطار التعاون مع بلدية مرسيليا)

تم إصدار طلب العروض الخاص بالدراسات.

45

إجراءات إسناد الصفقة لفائدة مكتب الدراسات ( مكتب الدراسات الكهربائية
أحمد الزقلي).
إحالة الملف على الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمصادقة

300
1.390

6

مشروع تصريف مياه األمطار بشارع البرتقال والشاذلي
قاللة .مشروع مشترك مع بلدية حمام سوسة.

7

مشروع تبليط األرصفة لسنة 2016

450

8

مشروع صيانة و تعهد مقر إدارة الممتلكات و مقر
الدائرة البلدية لسوسة الجنوبية

780

 695مساهمة
بلدية سوسة

%100
الملف جاهز لطلب العروض -إصدار طلب العروض

دراسة مشروع صيانة و تعهد قصر البلدية
9

مشروع صيانة و تعهد قصر البلدية

%85

األشغال جارية على نسق مرضي

المصادقة على الملف المعماري التمهيدي يوم  2016-06-30والملف
المعماري التفصيلي يوم  2016 -07-27و التحفظ على ملف الكهرباء.
الملف المعماري التنفيذي جاهز

500

إعادة صياغة ملف الكهرباء وإسناد أجل  30يوم لذلك.
المهندس المعماري ياسين عباس -مهندس الكهرباء أسامة جغام)

دراسات مشروع تهيئة و إزالة التلوث بالمسلخ البلدي
10

مشروع تهيئة و إزالة التلوث بالمسلخ البلدي.

15

إسناد إذن التزود يوم  2016/10/20وعقد جلسة في نفس اليوم ضمت مكتب
الدراسات وجميع األطراف المعنية والمتدخلة-
إسناد أجل  30يوم لمكتب الدراسات لتقديم التشخيص العام (المرحلة األولى من
الدراسة)

350

3

دراسة تأهيل شبكات الكهرباء بالمنشــــــــــــــآت البلدية
(األسواق والمسلخ ورياض األطفال والمسارح)
11

15

%100
تم إصدار طلب العروض الخاص بتنفيذ المشروع .و تحصلت البلدية على
عرض وحيد اعتبرته لجنة فحص العروض غير مجد نظرا لكلفته العالية مقارنة
بتقديرات مكتب الدراسات.

مشروع تأهيل شبكات الكهرباء المنشـــــــــــــآت البلدية
(األسواق و المسلخ و رياض األطفال والمسارح)

500

12

تهيئة سوق الجملة للخضر و الغالل – القسط الثاني-

500

13

مشروع تعشيب ميدان الرقبي بالمركب الرياضي
مصطفى عمارة بحي العوينات

850

14

سياج المركب الرياضي و الشبابي المندمج

740

%100

15

دراسات المسبح البلدي

500

%40

إعادة إصدار طلب العروض-

ملف طلب العروض جاهز
إصدار طلب العروض
ملف طلب العروض جاهز
إصدار طلب العروض

المصادقة نهائيا على الدراسة التفصيلية المعمارية يوم 2015/11/19
عرض الدراسات التفصيلية للكهرباء و التجهيزات الصحية و الشبكات المختلفة
على اللجنة الفنية للبناءات المدنية بتاريخ  ، 2016/04/04التي أرجأت البت
في الموضوع إلى حين الحصول على رأي وزارة الشباب و الرياضة.
تذكير وزارة الشباب والرياضة إلبداء الرأي المراسلة عدد 3304/518
بتاريخ  20ماي  -2016تذكير ثالث عدد  5581/ 518بتاريخ  26سبتمبر
2016
اإلذن بالقيام بالتدقيق الطاقي على الدراسة التفصيلية.

4

إعالن نتائج طلب العروض األول غير مجدية .

16

مشروع تهيئة ملعب محمد زعبوب

300

17

تهيئة سوق الجملة لألسماك

60

%100

18

تهيئة سوق باب الجديد

153

-

19

تبليط ممرات المقابر

200

-

20

فوهات إطفاء بالمدينة العتيقة

50

-

21

تصريف مياه األمطار بزنقة قرامون

120

-

22

تهيئة ملعب حي في حي الرياض

100

-

23

صصة للتّمارين
تهيئة رواق الفنون و القاعات المخ ّ
بالمسرح البلدي

180

-

24

تهيئة مستودع مواد المقاطع

150

-

إجراءات اإلعالن عن طلب عروض ثان

انتهت األشغال و تم استالمها
تم إعداد الدراسة وإجراء االستشارة وإصدار إذن انجاز األشغال
المشروع متوقف في انتظار إخالء السوق ( لجنة األسواق بالتنسيق مع اتحاد
الصناعة والتجارة)
تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي
في انتظار اصدار االستشارة
تم إصدار إذن التزود لفائدة SONEDE
تم تمكين الشركة من التراخيص الالزمة وتذكيرها بإنجاز األشغال
تم الحصول على الملف الفني وملف االستشارة يوم  2016/11/01من الديوان
الوطني للتطهير.
إصدار االستشارة
إقرار البرنامج النهائي في لجنة الرياضة ليوم .2016/09/27
الملف جاهز -إصدار االستشارة
في طور إعداد الدراسة الفنية بالتشارك مع طلبة معهد الفنون الجميلة
تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي

5

في انتظار اصدار االستشارة

تم إعداد الدراسة والملف التنفيذي وإصدار االستشارة

25

تهيئة مستودع بإدارة األشغال -مصلحة الطرقات-

150

-

اجراءات إذن إنجاز األشغال

26

ترميم البناءات المهدّدة باالنهيار

200

-

تم تشخيص البنايات المعنية في طور إعداد الدراسة الفنية وملف االستشارة

27

العناية بالمعالم و اآلثار

150

-

في طور إعداد الدراسة الفنية بالتشارك مع المعهد الوطني للتراث

28

تهيئة رياض األطفال

100

%100

6

