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 به اهتمام:

 محمد عظیمی آقداشمهندس 

 مرتضی آبدار بخشایشمهندس 

 مظفر سلیمانیمهندس 



 

   - 1350  آقداش، محمد،  عظیمی : سرشناسه
 حکامایران. قوانین و ا : عنوان قراردادي 

 هـاي   هـا و دسـتگاه   هاي عمرانـی و غیرعمرانـی شـهرداري    مقررات مالی و معامالتی طرح : عنوان و نام پدیدآور 

 بخشایش. آبدار مرتضی آقداش، محمد عظیمیبه اهتمام /   اجرایی   

 .1392،   : پارسیا  تهران : مشخصات نشر 

 ص.256   : مشخصات ظاهري 

 978-600-6257-98-3 : شابک 
 فیپا : عیت فهرست نویسیوض 

 .257کتابنامه: ص.   : یادداشت 
 ایران --مناقصه  : موضوع 

 ایران --قوانین و مقررات  --امور مالی  --شهرداري  : موضوع 
 ایران --قوانین و مقررات  --هاي عمرانی  طرح : موضوع 

 قراردادها --ایران  --هاي عمرانی  طرح : موضوع 

 بخشایش، مرتضیآبدار  : شناسه افزوده 

 KMH      2754ع/6م7 1392 : رده بندي کنگره 

 346/55023      : رده بندي دیویی 

  3114807  : شماره کتابشناسی ملی 
 

هـا و   هاي عمرانی و غیرعمرانی شهرداري مقررات مالی و معامالتی طرح

 هاي اجرایی دستگاه
 

  آبدار بخشایش مرتضی مهندس  محمد عظیمی آقداشـ مهندس  : به اهتمام 

 مظفر سلیمانیمهندس   

 پارسیا ناشر:  

 نسخه 600 شمارگان: 

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید: 

 نوبت چاپ: 

 978ـ600ـ6257ـ98ـ3 شابک:  

 

 :و مرکز پخشنمایشگاه دائمی 

ـ خ  به خ دانشگاه ساختمان ایرانیان، انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده  نوآور: تهران 

 6، طبقه دوم، واحد 58پالك 

  09126062383ـ  66484189تلفن: 
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924فروشی صانعی تلفن: ، کتاب1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت
 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 

 
 .محفوظ است ناشرحق چاپ و نشر براي 
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 سوگندنامه مهندسان

ـ توسـعه پا  و یدر سـازندگ  یمهندس ریثأت کامل از نقش و یبا آگاه  جهـان، رفـاه و    داری

و  داریپا يشاد نیمأت و یطیمح ستیز يها یاز آلودگ یحفظ جهان هست انسان، شیآسا
کـنم   یم ادیپروردگار جهان سوگند مهندس به  یک به عنوان گران،یمدت خود و د دراز

 :که
 بـه  باشم. سوگند وفادار نای ه خود ب یاجتماع و يا حرفه ،یشغل یسراسر زندگ در همواره

ـ پد نیزتریانگ شگفت خرد و موجود صاحب کیعنوان   انسان، به  شـم، یاندیب نشیآفـر   دهی

 رساند، مبـادرت  بیآس تیانسان که به انسان و یاقدام چیباشم و به ه نیب  واقع و  قیصد
  .نورزم

 است، مغتنم دانـم و  يمشترك بشر راثیخود را که م يا و تجربه حرفه یمهندس دانش
ي هـا  دانش و تجربه نهیحد توان خود به گنج کنم تا آن را به روز نگهدارم و در کوشش

 .میفزایب يبشر سودمند
خـود   نیکرد که دام، کوشش خواهم  زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده رانیا

 ادا کنم. ندگانیو آ اکانم،یمردمانم، ن نم،یسرزم به را
 کشورم داشـته  داریدر توسعه پا يثرمؤخود تالش کنم تا نقش  يا حرفه یطول زندگ در

که پس از من  یمن است و به کسان یو فن یعلم یدانشگاه که مرب حد توان به در .باشم
 دمت کنم.خ افت،یمکان مقدس پرورش خواهند  نیا در

 تمـام  يهـا  هیکار را سرما يرویو ن ستیز طیمح ،يچون ماده، انرژ ،یهست يها هیسرما
 .میآنها کوشش نما يبدانم، و در حفظ و کاربرد درست و بهساز بشر
خود صداقت، دقت، نظـم، عـدالت، سـرعت عمـل، حفـظ       یمهندس يها تیتمام فعال در

 ها را در نظر نسل ندهیو آ یمنیالمت، ارا مراعات کنم و س گرانیو حقوق د اجتماع منابع
را در منـافع عـام    شیآنان مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سـود خـو   به داشته و

زحمـات خـود ارزش    يرا طـرد و بـرا   یاخالقـ  لیرذا ریو سا يخوار رشوه کنم، جستجو
 و متعارف طلب کنم. معقول در حدي ماد

 آنها آگاه شوم و یفن يها افتهی نیروز و آخرخود از دانش  یمهندس يها تمام کوشش در
 کار بندم.  هو اجرا ب يزیر برنامه ،یدر طراح يو نوآور تیرا با ابتکار، خالق

 دانـش و  طـه یح تنهـا در  را مراعـات و  ،خود اسـتانداردها  یمهندس يها تمام کوشش در
ـ  کنم که به آنهـا احاطـه   ءرا امضا یخود کار قبول کنم و تنها مدارک ییتوانا کامـل   یفن
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وجـود نـدارد، دانـش خـود را      یاختصاص تیو حق مالک یکه منع قانون يموارد دارم. در
 قرار دهم. گرانید اریمنتشر کنم و در اخت گانیرا صورت آزادانه و به

 .باشم و رازدار ریپذ  مشارکت ر،یپذ تیمتعهد، مسئول محول شده، يا حرفه  فیوظا يادا در
 مـردم و وطـنم را    به ایر یب يخدمتگذار  عالقه به شق وصفا و ع محبت و پر از یطیمح

سـن و   ت،ینـژاد، مـذهب، جنسـ    ت،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل وجود ه ب
 را در خود و در آنان پرورش دهم. یانسان يها بدارم و ارزش دوست دهیعق

 ت آمدهدس  به يها تیمتواضع باشم و موفق يفرد شهیخود هم یمهندس يها کوشش در
 آنان بدانم و از نشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و و  یسع عالوه بر را

 کنم. يو سپاسگذار یقدردان
 نقد و اظهار نظـر صـادقانه همکـاران    يرایو پذ ایخود جو یمهندس يها تمام کوشش در

ـ پره گـران یاشتغال د ای ییشهرت، دارا ت،یثیو از لطمه زدن به ح باشم دامات و از اقـ  زی

 کنم. يآنان خودار يبرا خواهانهبد
 انجـام  یکه به منظور توسعه رفاه عموم یاجتماع يها تیو فعال یفرهنگ يها کوشش از

 استقبال و در آنها شرکت کنم. رد،یگ یم
  کنم. قیتشو يا و وجدان حرفه یاصول اخالق مهندس تیخود را به رعا همکاران

 

 تبریز -محمد عظیمی آقداش

 خورشیدي دوه یک هزار و سیصد و نود و ما فروردین
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 فهرست مطالب

 ها نامه معامالت شهرداري  آیین

 نامه معامالت دولتی آیین
 ها نامه مالی شهرداري آیین

 قانون برگزاري مناقصات
 ... وزرا و نمایندگان مجلسینالیحۀ قانونی راجع به منع مداخلۀ 

 نامه ارجاع کار به پیمانکاراننییآ

 نامه تضمین براي معامالت دولتی آیین
 نامه تعیین برنده مناقصهنییآ

 نامه خرید خدمات مشاوره آیین
 ...   قانون 61الحساب موضوع ماده  علی پرداخت و نامه پیشآیین

  قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی
 کل کشور 1356جه سال قانون بود 80 راجع به اصالح تبصره یقانون حهیال

 یمطبوعات دولت ینامه چاپ و صحافنییآ
 کشور یاز قانون محاسبات عموم يمواد

 از قانون محاسبات عمومی يمواد
 مؤسسات يمربوط به اعتبارات جار یو معامالت ینامه مالنییآ

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه آهن نییآ

 ها خصوصی پیمانو شرایط  ینامه، شرایط عموم موافقت

 ... یط عمومینامه، شرا م موافقتیل و تنظیدستورالعمل نحوه تکم
 قراردادها  یاصول کلی و شرایط عموم

 همسان قراردادهاي خدمات مشاوره  ینامه و شرایط عموم موافقت
 أخذمنابع و م
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 ها  شهردارينامه معامالت   آیین
 13901ماه اردیبهشت 4 مصوب

  نصاب معامالت -فصل اول  

 2.شود نامه به سه نوع تقسیم می این آیین مبلغ در معامالت از نظر -1ماده 

                                                           
بـا اصـالحات بعـدي بـه      1355 مصـوب  تهـران نامـه معـامالت شـهرداري     اصـالح و تسـري آیـین    قانون .1

 4/2/1390 مصوب -اي باالي یک میلیون نفر جمعیتشهرها و شهره ها، کالن هاي مراکز استان شهرداري

 12/08/1362مصوب  -نامه معامالت شهرداري تهران آیین 33و  1 قانون اصالح مواد  .2

نامـه معـامالت    آیـین  33 و تبصره ذیل مـاده  33 ماده »ج«و  »ب«و  »الف«ماده یک و بندهاي  -ماده واحده 

 شود: تهران به شرح زیر اصالح می شهرداري

 شود. نامه به سه نوع تقسیم می معامالت از نظر مبلغ در این آیین -اده یک اصالحیم 

 معامالت جزیی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. -نوع اول 

 معامالت متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. -نوع دوم 

 که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.معامالت عمده  -نوع سوم 

تصـویب شـهردار تهـران در حـدود      مورد معامالت تا مبلغ ده میلیون ریال با در -33 اصالحی ماده »الف« بند 

 قانون شهرداري. 45اصالحی ماده  3تبصره الحاقی به بند   اختیارات تفویض شده به شهردار موضوع
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 .ریال تجاوز نکند میلیون 70معامالت جزئی که مبلغ آن از  -نوع اول
ریـال   میلیـون  700ز ریال بیشـتر و ا  میلیون 70که مبلغ آن از  معامالت متوسط -نوع دوم

  .تجاوز نکند
  .ریال بیشتر باشد میلیون 700معامالت عمده که مبلغ آن از  -نوع سوم

 )11/7/1389(اصالحی مورخه 

مبناي نصاب در خرید براي معامالت جزئی و متوسـط مبلـغ معاملـه و در مـورد      -1تبصره

  1.معامالت عمده مبلغ برآورد است
 مبلغ تعیین شده از طرف کارشـناس منتخـب شـهرداري   مبناي نصاب در فروش  -2تبصره 

 .است

دهندگان کـار   در مورد معامالت جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کاال یا انجام  -2ماده 

کار یا خـدمت مـورد نیـاز در      مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاي کاال یا
باشد به مسئولیت خود و از مبلغ مزبور بـه  صورتی که بهاي مورد معامله تا ده هزار ریال 

یس کـارپردازي  ئخود و با جلب موافقت کتبی ر  صد هزار ریال را با مسئولیت باال تا یک

با رعایت صرفه شهرداري معامله را انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید 
 ت کامل طرف معامله وخانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و مشخصا  نام و نام

  2.کند  کمترین بهاي ممکن انجام شده است امضاء گواهی این که معامله به

                                                                                                                        
صد میلیون ریال با موافقت شـهردار تهـران و    ت از ده میلیون ریال تا یکدر مورد معامال -اصالحی »ب«بند  

 تأیید شوراي شهر و تصویب وزارت کشور.

صد میلیون ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار تهران با تأیید شـوراي   در مورد معامالت یک -اصالحی »ج«بند  

 شهر و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران.

اختیار خود را تا مبلغ دو میلیـون ریـال بـه رؤسـاي      33 تواند در موارد مذکور در ماده ان میتهر شهردار -تبصره 

 هاي تابعه و وابسته تفویض نماید. عامل سازمان  مناطق شهرداري و مدیران کل یا مدیران

دو شصـت و   سیصـد و  و جلسه روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه یک هـزار  ماده واحده در قانون فوق مشتمل بر 

 شوراي نگهبان رسیده است.  مجلس شوراي اسالمی تصویب و به تأیید

 اکبر هاشمی -رئیس مجلس شوراي اسالمی 

میلیـون ریـال،    70میلیـون ریـال بـه    دو نصـاب معـامالت جزئـی از    ،1389 ماه مهر 11 اصالحیاساس  بر .1

میلیـون ریـال و    700لیون ریال به می 30 میلیون ریال و از 70میلیون ریال به  2معامالت متوسط به ترتیب از 

 یافته است.میلیون ریال افزایش  700میلیون ریال به  30 معامالت عمده از

 28و نیـز مـاده    24 مـاده » ب«و » الـف «و بنـدهاي   2توضیح نگارنده: با توجه به مبـالغ منـدرج در مـاده     .2

(ده هـزار)  10000ریـال و از   (ده هـزار) 10000، تـا 1355نامه معـامالت شـهرداري تهـران مصـوب سـال       آیین

یک دهم معامالت جزئی و از یک دهم تـا سـقف معـامالت     (یکصد هزار) ریال که به ترتیب معادل100000تا

نامـه   آیـین  11/7/1389 است و نیز به دلیل عدم تغییر مبالغ یـاد شـده در اصـالحیه مورخـه     1355جزئی سال 
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در مناطق و سازمان هاي وابسته و تابع شهرداري معامالت زائد بر ده هزار ریال تا  -تبصره 
  .حسب مورد انجام خواهد شد یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان

دهندگان کار   یا انجام کاال مورد معامالت متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان در -3ماده 
در مـواردي کـه عـده     مگـر  ( یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشـد 

از هر کدام روي برگ جداگانـه   باشند) کار یا خدمت کمتر  دهندگان فروشندگان یا انجام 
ترتیب که مأمور خریـد نـوع کـاال یـا کـار یـا         آورد به ایناستعالم بهاي کتبی به عمل 

خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعالم بها تعیین 
اعتبـار   دهنده کار یا خدمت و حداقل بهاي آن را با قیـد مـدت    انجام  و فروشنده کاال یا

  ود و تـاریخ امضـاء نمایـد مـأمور    بهاي اعالم شده درآن تصریح و با ذکرکامل نشانی خـ 
که استعالم بهـا وسـیله او بـه عمـل      هاي استعالم بها را با ذکر این خرید باید ذیل برگ

  .است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند آمده

ر دهنده کار یا خدمت کمتر از سه نفر باشد مأمو  در مواردي که فروشنده یا انجام -1تبصره 
  .کند  خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء

دهنـدگان کـار یـا      مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کاال یا انجام -2تبصره 

انـد طـوري بایـد     کـرده   در برگ استعالم بها براي اعتبار بهاي پیشنهاد شده ذکرخدمت 

  .وجه شهرداري نشوداقدام کند که به علت انقضاء مدت خسارتی مت

مأمور خرید در صورتی که حداقل بهاي به دسـت آمـده در اسـتعالم بهـا را عادلـه       -4ماده 
مسـئولین ادارات حسـابداري،     تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکـب از 

شـود بـا    بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسـیون معـامالت نامیـده مـی    
توانـد در   کمیسـیون مزبـور مـی    .خواهـد داد  حداقل بها معامله را انجـام   دهنده پیشنهاد

  .صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداري استفاده نماید
کمیسـیون   اعضاء تابع شهرداري هاي وابسته و سازمان کلیه مناطق شهرداري و در -تبصره 

 .گردد تعیین می ردارتصویب شه معامالت با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان و 
 

 مناقصه -فصل دوم
یـا   مناقصـه عمـومی)   ( در مورد معامالت عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصـه  -5ماده 

                                                                                                                        
 که: گردد چنین منتج می نامه معامالت شهرداري آیین ريتس اصالح و قانونو همچنین  تهران شهرداري معامالت

نامـه   آیـین  28و مـاده   24 مـاده » ب« و» الـف « تبصـره آن، بنـدهاي   و 2 هاي مذکور در ماده توان نصاب می

(یکصـد  100000(ده هزار) تا10000 (هفت میلیون) ریال و از7000000(ده هزار) ریال به 10000معامالت را از 

 ریال تغییر داد. (هفتاد میلیون)70000000 (هفت میلیون) تا7000000هزار) ریال به 
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  .انجام شود  به تشخیص شهردارمناقصه محدود)  (ارسال دعوتنامه 
 )مناقصه عمومی آگهی مناقصه ( 

و از یـک تـا سـه نوبـت بـه       آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشـور  -6ماده 
  .کثیراالنتشار باید منتشر گردد  هاي اهمیت معامله در یکی از روزنامهاقتضاي 

 -تهـران  - خـارج از  که انتشار آگهی در که شهرداري تشخیص دهد مواردي در -1تبصره 

در شهرهایی کـه الزم بدانـد    -تهران  -تواند عالوه بر نشر آگهی در ضرورت دارد می

 1.هی اقدام کندآگبه نشر 

طـرق   توانـد از سـایر وسـایل و    تشخیص دهد می الزممواردي که شهرداري  در -2تبصره 
ارسـال آگهـی بـراي اشـخاص       یا تلویزیون و قبیل پخش آگهی در رادیو و انتشاراتی از

  .مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید
آگهی در  ایجاب کند که عالوه بر نشر اگر به تشخیص شهرداري موضوع معامله -3تبصره

دهندگان کار یا خدمت در خارج   انجام  کشور موضوع به اطالع فروشندگان کاال یا داخل
 از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه بـه هـر یـک از   

مهـوري  جهـاي   ویک نسخه هم به سفارتخانه 2تهران در  هاي ممالک مربوط سفارتخانه
  .از طریق وزارت مذکور فرستاده شود همربوط کشورهايدر  اسالمی ایران

  :در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود -7ماده 
 نوع و مقدارکاال و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات   -1
مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار یا خـدمت و ترتیـب عمـل و میـزان      -2

یا خدمت کالً یا بعضـاً    که طرف معامله در تحویل کاال یا انجام کار خسارت در مواردي
  .تأخیر نماید

تصریح این که بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معـین و بـدون ابهـام     -3
  .بوده و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود

 مدت قبول پیشنهادها -4

                                                           
نامـه معـامالت شـهرداري تهـران، پـس از       آیین 6 ماده 1 توضیح نگارنده: با توجه به مفهوم نارساي تبصره .1

ها، بهتر است تبصره یاد شده به  نامه معامالت شهرداري قانون اصالح و تسري آیین 8 اصالح طبق تبصره ماده

 زیر اصالح گردد. شرح

ضـرورت دارد  محـل نیـز    انتشار آگهی در خـارج از  ،تشخیص دهد که شهرداري مواردي در - 6 ماده 1 تبصره

 .در شهرهایی که الزم بداند به نشر آگهی اقدام کند محل، تواند عالوه بر نشر آگهی در می

مالـک در ایـران منحصـراً در تهـران     هاي سایر م توضیح نگارنده: با توجه به این که ممکن است سفارتخانه .2

 مستقر نباشند لذا بهتر است به جاي کلمه تهران، کلمه ایران نوشته شود.
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 محل تسلیم پیشنهادها -5
در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقـد بـه حسـاب     میزان سپرده شرکت -6

  .پیشنهاد تسلیم شود  سپرده شهرداري در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه
7- سن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آنمیزان تضمین ح 

ه حداکثر مدتی که براي بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابالغ به برند -8
  .ضرورت دارد

 روز و ساعت و محل قرائـت پیشـنهادها و همچنـین مجـاز بـودن حضـور پیشـنهاد        -9
 دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه

پرداخـت آن بـه برنـده     که به تشخیص شـهرداري  پرداخت در صورتی میزان پیش -10
 مناقصه الزم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن

 ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم فروش نقشهمحل توزیع یا  -11

نامه و قرارداد اگر تهیـه آن الزم باشـد کـه در ایـن      هاي ضمانت محل توزیع نمونه -12
قرارداد نیز با قید این که مورد   نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه صورت ضمانت

  .قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود
صریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزلـه قبـول شـرایط و    ت -13

  .باشد می  نامه این آیین 10موضوع ماده  تکالیف شهرداري
ذکـر   7که ذکر و شروط خاصی را عالوه بر آن چـه در مـاده     شهرداري در صورتی -8ماده 

نامـه مغـایر    د ایـن آیـین  قوانین و مفا  که با  است الزم تشخیص دهد مشروط بر این شده
ها و برگ شـرایط و مشخصـات درج نمایـد بـه      تواند در متن آگهی یا در نقشه نباشد می

پیشنهاد از مفاد آن اطالع حاصل کننـد ولـی منظـور      که داوطلبان قبل از تسلیم طوري
رنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجراي قـرارداد بـه هـر    بداشتن امتیازات جدید براي 

  .نوان ممنوع استع
باید در آگهی ذکر شـود مفصـل    8و  7که شروط مناقصه که طبق مواد   صورتی در -9ماده 

اسـت نـوع کـاال یـا کـار یـا        درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن باشد و
پرداخـت و مـدت و    خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویـل و میـزان پـیش   

هـا و شـرح    کـه نقشـه    تصریح محل معینی  آگهی درج شود و ها درمحل قبول پیشنهاد

دهندگان باید یک  شروط و مشخصات معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاد
قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خـود ضـمیمه و تسـلیم      نسخه از آن را دریافت و با

  .نمایند

ر مـورد پیشـنهادها و انعقـاد قراردادهـا     شهرداري در خصوص اتخاذ تصـمیم د  -10ماده 

 :باشد تکالیف و اختیارات زیر میداراي 

 


