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AAVVVVIISSOO  DDII  VVEENNDDIITTAA  
  

  

VVEENNDDIITTAA,,  TTRRAAMMIITTEE  PPUUBBBBLLIICCOO  IINNCCAANNTTOO,,  DDII  NN..  11  VVEEIICCOOLLOO  
  

AARRTT..  11  EENNTTEE  
  

UUNNIITTEE’’  DDEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  VVAALLDDOOTTAAIINNEESS  MMOONNTT  CCEERRVVIINN  

VViiaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà,,  nn..  33  ––  1111002244  CCHHAATTIILLLLOONN  

PPEECC::  pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccmm--mmoonntteecceerrvviinnoo..vvddaa..iitt  

SSiittoo  iinntteerrnneett::  wwwwww..ccmm--mmoonntteecceerrvviinnoo..vvddaa..iitt  

AArrcchh..  VVEESSAANN  LLuuiiggii    

  

PPUUNNTTII  DDII  CCOONNTTAATTTTOO::  

UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  

TTeelleeffoonnoo  00116666//556699771177  ––  00116666//556699774400  

  

IInnddiirriizzzzoo  iinntteerrnneett::  wwwwww..ccmm--mmoonntteecceerrvviinnoo..vvddaa..iitt  ((sseezziioonnii  nnoottiizziiee  ee  aavvvviissii))  

PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa::  pprroottooccoolllloo@@ppeecc..ccmm--mmoonntteecceerrvviinnoo..vvddaa..iitt  

PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  iissttiittuuzziioonnee::  pprroottooccoolllloo@@ccmm--mmoonntteecceerrvviinnoo..vvddaa..iitt  

  

AARRTT..  22  OOGGGGEETTTTOO  
  

LL’’UUnniittéé  ddeess  CCoommmmuunneess  vvaallddôôttaaiinneess  MMoonntt--CCeerrvviinn  iinnddiiccee  uunnaa  ggaarraa  aa  ppuubbbblliiccoo  iinnccaannttoo,,  pprriimmoo  eessppeerriimmeennttoo,,  ppeerr  

llaa  vveennddiittaa  ddii  nn..  11  vveeiiccoolloo  aauuttooccaarrrroo  iiddeennttiiffiiccaattoo  iinn  uunniiccoo  lloottttoo::  

  

LLOOTTTTOO  11::  VVeeiiccoolloo::    IIVVEECCOO  BBRREEMMAACCHH    TTaarrggaattoo::  DDCC116600LLSS  

  

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  VVEEIICCOOLLOO  

  

AAuuttooccaarrrroo  ppeerr  ttrraassppoorrttoo  ddii  ccoossee,,  IIVVEECCOO  BBRREEMMAACCHH  TT  RREEXX,,  ttaarrggaattoo  DDCC116600LLSS,,  iimmmmaattrriiccoollaazziioonnee  

1144..0011..22000099,,  kkmm  1177..779988..  

CCaassssoonnee  rriibbaallttaabbiillee  ttrriillaatteerraallee..  GGrruu  rreettrrooccaabbiinnaa  kkllmm  sseett  55  nn..  550000443300  MM..OO..  nn..  0033SSVV333300335555  ddeell  1166//1122//22000088..  

VVeerrrriicceelllloo  WWAARRNN1122000000--RRAAPPPP..  aall  ppoonnttee  11::44,,5500..  

TTrraazziioonnee  44xx44::  rriidduuttttoorree  aa  44  rraappppoorrttii  ccoonn  IIIIII  ddiiffffeerreennzziiaallee  cceennttrraallee..  

CCiilliinnddrraattaa  22999988,,  ppootteennzzaa  nneettttaa  mmaassssiimmaa  iinn  kkww  110077,,  aalliimmeennttaazziioonnee  aa  GGAASSOOLLIIOO,,  mmoottoorree  IIVVEECCOO..  

NNuummeerroo  ddii  aassssii::  22..  

UUlltteerriioorrii  ddaattii  tteeccnniiccii  ee  mmeeccccaanniiccii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  lliibbrreettttoo..  

UUllttiimmoo  ttaagglliiaannddoo  ee  rreevviissiioonnee  eeffffeettttuuaattee::  oottttoobbrree  22002211..  

RReevviissiioonnee  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ssuullllaa  ggrruu  eesseegguuiittaa  oottttoobbrree  22002211..  

  

IInncciiddeennttaattoo  aa  sseetttteemmbbrree  22002222,,  ccoonn  ddaannnneeggggiiaammeennttoo  ddeell  rraaddiiaattoorree,,  ffaarroo  aanntteerriioorree  ddeessttrroo  ee  ccaarrrroozzzzeerriiaa  ddeessttrraa  

ccoommee  ddaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa..  
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DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  
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IIll  vveeiiccoolloo  ppoottrràà  eesssseerree  vviissiioonnaattoo  pprreessssoo  ll’’ooffffiicciinnaa  ddeellll’’UUnniittéé  MMoonntt--CCeerrvviinn,,  eexx--iinncceenneerriittoorree  --  lloocc..  RRuuiinnee,,  SSRR  4466  

KKMM  660000  ddii  CChhââttiilllloonn,,  nneeii  ggiioorrnnii  88  --  99//0022//22002233  ddaallllee  hh..  88::0000  aallllee  hh..  1122::0000  pprreevviioo  aappppuunnttaammeennttoo  ddaa  ccoonnccoorrddaarree  

ccoonn  ll’’uuffffiicciioo  tteeccnniiccoo  tteelleeffoonnoo  00116666//556699774400  --00116666//556699774466..  

  

AARRTT..  33  PPRREEZZZZOO  
  

IIll  pprreezzzzoo  ppoossttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  ddeell  vveeiiccoolloo  èè  iill  sseegguueennttee::  

  

LLOOTTTTOO  11::  eeuurroo  55..000000,,0000  

  

AARRTT..  44  MMEETTOODDOO  DDII  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  
  

LLaa  ggaarraa  ssaarràà  aaggggiiuuddiiccaattaa,,  aaii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtttt..  7733  ee  7766  ddeell  RR..DD..  882277//11992244,,  mmeeddiiaannttee  ooffffeerrttee  sseeggrreettee  iinn  aauummeennttoo  

ddaa  ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  iill  pprreezzzzoo  ppoossttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa..  

II  ccoonnccoorrrreennttii  iinntteerreessssaattii  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  ggaarraa  ddoovvrraannnnoo  pprreesseennttaarree  ooffffeerrttee  iinn  aauummeennttoo  ssuull  pprreezzzzoo  ppoossttoo  aa  

bbaassee  ddii  ggaarraa..  SSaarràà  aaggggiiuuddiiccaattoo  iill  ccoonnccoorrrreennttee  cchhee  aavvrràà  ooffffeerrttoo  iill  pprreezzzzoo  ppiiùù  aallttoo..  

IInn  ccaassoo  ddii  ppiiùù  ooffffeerrttee  uugguuaallii  ssii  pprroocceeddeerràà  aa  ssoorrtteeggggiioo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  7777  ddeell  RR..DD..  882277//11992244..  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  aaggggiiuuddiiccaarree  llaa  ggaarraa  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  uunniiccaa  ooffffeerrttaa,,  ppuurrcchhéé  vvaalliiddaa,,  aaii  

sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  6699  ddeell  RR..DD..  882277//11992244..  

LLee  ooffffeerrttee  ssaarraannnnoo  ccoonnssiiddeerraattee  vvaalliiddee  eedd  iimmppeeggnnaattiivvee  ppeerr  118800  ggiioorrnnii..  
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AARRTT..  55  SSOOGGGGEETTTTII  AAMMMMEESSSSII  
  

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ggaarraa  èè  lliibbeerraa  aa  ttuuttttii..  

  

  

AARRTT..  66  TTEERRMMIINNEE,,  IINNDDIIRRIIZZZZOO  DDII  RRIICCEEZZIIOONNEE,,  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  DDAATTAA  DDII  AAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  
  

TTEERRMMIINNEE  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  

II  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  ddoovvrraannnnoo  ffaarr  ppeerrvveenniirree,,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee,,  llaa  pprroopprriiaa  ooffffeerrttaa  aallll’’UUffffiicciioo  pprroottooccoolllloo  

ddeellll’’UUnniittéé  ddeess  CCoommmmuunneess  vvaallddôôttaaiinneess  MMoonntt--CCeerrvviinn  ssiittoo  iinn  vviiaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà,,  nn..  33  ––  1111002244  CChhaattiilllloonn,,  

eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  llee  oorree  1122,,0000  ddeell  ggiioorrnnoo  1166//0022//22002233..  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE..  

LL’’ooffffeerrttaa  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  iinn  bbuussttaa  cchhiiuussaa..  SSuullllaa  bbuussttaa  ssii  ddoovvrraannnnoo  iinnddiiccaarree::  

IILL  NNOOMMIINNAATTIIVVOO  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE  

LL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO  

IILL  CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE  EE//OO  PPAARRTTIITTAA  IIVVAA  

IILL  NNUUMMEERROO  DDII  TTEELLEEFFOONNOO//CCEELLLLUULLAARREE  

LL’’IINNDDIIRRIIZZZZOO  PPEECC//MMAAIILL//FFAAXX  

LLAA  SSEEGGUUEENNTTEE  DDIICCIITTUURRAA::  

““OOFFFFEERRTTAA  PPEERR  LL’’AACCQQUUIISSTTOO  DDII  VVEEIICCOOLLOO  IINN  DDOOTTAAZZIIOONNEE  AALLLL’’UUNNIITTEE’’  DDEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  

VVAALLDDOOTTAAIINNEESS  MMOONNTT--CCEERRVVIINN  ––  LLOOTTTTOO  11  ––  NNOONN  AAPPRRIIRREE..””  

  

LLaa  bbuussttaa  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  aallll’’UUnniittéé  ddeess  CCoommmmuunneess  vvaallddôôttaaiinneess  MMoonntt--CCeerrvviinn  ––  VViiaa  MMaarrttiirrii  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  nn..  33  ––  

1111002244  CCHHAATTIILLLLOONN,,  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa,,  ttrraammiittee  ccoorrrriieerree  oo  rreeccaappiittaattaa  aa  mmaannoo,,  aa  ccuurraa  ee  rriisscchhiioo,,  qquuaannttoo  

aallll’’iinntteeggrriittàà  ee  tteemmppeessttiivviittàà,,  ddeell  mmiitttteennttee,,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee..  

  

IIll  rreeccaappiittoo  nneeii  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaattii  ddeeii  pplliicchhii  ee  llaa  lloorroo  iinntteeggrriittàà  rriimmaannggoonnoo  aadd  eesscclluussiivvoo  rriisscchhiioo  ddeeii  mmiitttteennttii..  EE’’  

eesscclluussaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’EEnnttee  aappppaallttaannttee  oovvee,,  ppeerr  qquuaallssiiaassii  mmoottiivvoo,,  ii  pplliicchhii  nnoonn  ppeerrvveennggaannoo  eennttrroo  iill  

tteerrmmiinnee  pprreevviissttoo,,  nnoonnoossttaannttee  ssiiaannoo  ssttaattii  ssppeeddiittii  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ssuuddddeettttoo,,  oo  ppeerrvveennggaannoo  llaacceerrii  oo  aappeerrttii..  

EE’’  iinnoollttrree  eesscclluussaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll’’EEnnttee  aappppaallttaannttee  ssee  ii  pplliicchhii  ppeerrvveennggoonnoo  aadd  uunn  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  uuffffiicciioo  

ddeellll’’UUnniittéé  MMoonntt--CCeerrvviinn  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ll’’UUffffiicciioo  PPrroottooccoolllloo..  

  

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  PPRREESSEENNTTAARREE  

LLaa  bbuussttaa  ddoovvrràà,,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee,,  ccoonntteenneerree  aall  ssuuoo  iinntteerrnnoo  ll’’ooffffeerrttaa  iinn  ccaarrttaa  bboollllaattaa  ssoottttoossccrriittttaa  ddaall  

ccoonnccoorrrreennttee  ccoonn  aalllleeggaattaa  uunnaa  ffoottooccooppiiaa  ddeell  ddooccuummeennttoo  dd’’iiddeennttiittàà..  LL’’ooffffeerrttaa  ddoovvrràà  iinnddiiccaarree  iill  nnoommiinnaattiivvoo,,  ii  

ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  ccoonnccoorrrreennttee  ee//oo  llaa  ppaarrttiittaa  IIVVAA,,  ll’’iinnddiirriizzzzoo  PPEECC//mmaaiill//ffaaxx,,  iill  lloottttoo  ee  

ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  pprreezzzzoo  iinn  aauummeennttoo  rriissppeettttoo  aa  qquueelllloo  aa  bbaassee  ddii  ggaarraa,,  rriiffeerriittoo  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo..  

IIll  ccoonnccoorrrreennttee  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  iill  ffaacc--ssiimmiillee  ddii  ooffffeerrttaa  aalllleeggaattoo  aall  pprreesseennttee  bbaannddoo..  
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AAPPEERRTTUURRAA  DDEEII  PPLLIICCHHII  

  

SSii  iinnffoorrmmaa  cchhee  llaa  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa  rreellaattiivvaa  aallll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  bbuussttee  ppeerrvveennuuttee,,  ssii  tteerrrràà  iill  ggiioorrnnoo  lluunneeddìì  

2200//0022//22002233  aallllee  oorree  1111::0000..  

LL’’iinnvviittoo  aallllaa  rriiuunniioonnee  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa  ssaarràà  iinnoollttrraattoo  ddaall  sseerrvviizziioo  tteeccnniiccoo  aallllaa  mmaaiill  ddeell  ppaarrtteecciippaannttee  dduuee  

ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellll’’oorraa  ssttaabbiilliittaa  ppeerr  ll’’aappeerrttuurraa  ddeeii  pplliicchhii..  IIll  ssooggggeettttoo  iinntteerreessssaattoo  ppoottrràà  aacccceeddeerree  aallllaa  rriiuunniioonnee  

sseegguueennddoo  llee  iissttrruuzziioonnii  iinnddiiccaattee  nneellllaa  mmaaiill  ddii  iinnvviittoo..  

SSii  ssppeecciiffiiccaa  cchhee  iill  SSeerrvviizziioo  TTeeccnniiccoo  nnoonn  ppoottrràà  eesssseerree  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  mmaannccaattoo  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  

ccoommuunniiccaazziioonnee..  

  

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AAII  CCOONNCCOORRRREENNTTII  EESSCCLLUUSSII  

AAii  ccoonnccoorrrreennttii  eesscclluussii  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddaarràà  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellll’’eesscclluussiioonnee  eennttrroo  55  ggiioorrnnii  llaavvoorraattiivvii  

ddaallll’’aavvvveenniimmeennttoo,,  ssppeecciiffiiccaannddoo  ii  mmoottiivvii  ddeellll’’eesscclluussiioonnee..  

  

AARRTT..  77  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  SSUUCCCCEESSSSIIVVII  AALLLLAA  GGAARRAA  
  

AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

LL’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  ssaarràà  ffoorrmmaalliizzzzaattaa  ccoonn  aappppoossiittoo  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddiirriiggeennzziiaallee,,  eennttrroo  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeell  

vveerrbbaallee  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellllee  ooffffeerrttee..  

  

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  EEDD  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  AAII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunniicchheerràà  eennttrroo  55  gggg  llaavvoorraattiivvii  ll’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa::  

aa))  AAllll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo;;  

bb))  AAll  ccoonnccoorrrreennttee  cchhee  sseegguuee  iinn  ggrraadduuaattoorriiaa;;  

cc))  AA  ttuuttttii  ii  ccoonnccoorrrreennttii  cchhee  hhaannnnoo  pprreesseennttaattoo  uunn’’ooffffeerrttaa  aammmmeessssaa  iinn  ggaarraa;;  

dd))  AA  ccoolloorroo  llaa  ccuuii  ooffffeerrttaa  èè  ssttaattaa  eesscclluussaa,,  ssee  hhaannnnoo  pprrooppoossttoo  iimmppuuggnnaazziioonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’eesscclluussiioonnee  

oo  ssoonnoo  nneeii  tteerrmmiinnii  ppeerr  pprreesseennttaarree  iimmppuuggnnaazziioonnee;;  

ee))  AA  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  iimmppuuggnnaattoo  iill  bbaannddoo  ssee  ll’’iimmppuuggnnaazziioonnee  nnoonn  èè  aannccoorraa  ssttaattaa  rreessppiinnttaa  ccoonn  pprroonnuunncciiaa  

ggiiuurriissddiizziioonnaallee..  

  

AARRTT..  88  CCOONNTTRRAATTTTOO  
  

IIll  ccoonnttrraattttoo  ssii  iinntteennddee  ssttiippuullaattoo  ccoonn  lleetttteerraa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  aavvvveennuuttaa  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  iinn  ccuuii  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aacccceettttaa  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ll’’ooffffeerrttaa  pprreesseennttaattaa  ddaallll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo..  AA  ppaarrttiirree  ddaa  ttaallee  ddaattaa  llee  

ppaarrttii  ssaarraannnnoo  vviinnccoollaattee  aadd  aaddeemmppiieerree  aallllee  pprroopprriiee  oobbbblliiggaazziioonnii::  

--  LL’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  ssaarràà  oobbbblliiggaattoo  aa  ppaaggaarree  qquuaannttoo  ddoovvuuttoo;;  

--  LL’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ssaarràà  oobbbblliiggaattaa  aallllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  vveeiiccoolloo  aa  ppaaggaammeennttoo  aavvvveennuuttoo..  

  

AARRTT..  99  CCLLAAUUSSOOLLAA  VVIISSTTOO//PPIIAACCIIUUTTOO  
  

CCoonn  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  ddiicchhiiaarraa  ddii  aacccceettttaarree  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ffaattttoo  ee  ddii  ddiirriittttoo  ddeell  

bbeennee  ccoommee  vviissttoo  ee  ppiiaacciiuuttoo  ee  lliibbeerraa  ll’’UUnniittéé  MMoonntt  CCeerrvviinn  ddaa  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ddiiffeettttii  ee  ddaannnnii  iimmmmeeddiiaattii  ee  

mmeeddiiaattii..  

  



 

 

                                       Unité des Communes valdôtaines                 

                                 MONT-CERVIN 
 

 

 

11024 Châtillon - Via Martiri della Libertà, 3  

Telefono: 0166.569711  

Fax: 0166.569777-  e mail: protocollo@cm-montecervino.vda.it 

P. IVA 00193840071   pec: protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it 

C.F. 81002710077  Sito: www.cm-montecervino.vda.it 

 

 

AARRTT..  1100  PPAAGGAAMMEENNTTII  EE  RRIITTIIRROO  DDEEII  MMEEZZZZII  
  

PPAAGGAAMMEENNTTII  

EEnnttrroo  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  rriicceezziioonnee  ddeellllaa  lleetttteerraa  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee,,  ll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  ddoovvrràà  pprroocceeddeerree  aall  ppaaggaammeennttoo  

ddeellllaa  ssoommmmaa  ddoovvuuttaa  aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  mmeeddiiaannttee  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  cchhee  

ssaarraannnnoo  ffoorrnniittee  ccoonn  llaa  lleetttteerraa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  aavvvveennuuttaa  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  uunniittaammeennttee  aallll’’AAvvvviissoo  ddii  

ppaaggaammeennttoo..  

  

RRIITTIIRROO  VVEEIICCOOLLOO  

PPrriimmaa  ddeell  rriittiirroo  ll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  ddoovvrràà  ccoonnsseeggnnaarree  llaa  rriicceevvuuttaa  ddeellll’’aavvvveennuuttoo  ppaaggaammeennttoo  ddii  qquuaannttoo  ddoovvuuttoo  

aallll’’UUffffiicciioo  rraaggiioonneerriiaa..  

AA  ppaarrttiirree  ddaall  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa,,  ll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  ppoottrràà  pprroocceeddeerree  aa  ssuuoo  ccaarriiccoo  aall  rriittiirroo  ddeell  

vveeiiccoolloo  pprreessssoo  ll’’ooffffiicciinnaa  RRuuiinnee  ddeellll’’UUnniittéé  ddeess  CCoommmmuunneess  vvaallddôôttaaiinneess  MMoonntt  CCeerrvviinn..  

EE  iinnoollttrree  aa  ccaarriiccoo  ddeellll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  ddaannnnii  aa  ccoossee  ee  ppeerrssoonnee  cchhee  ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarrssii  iinn  

ooccccaassiioonnee  ddeell  rriittiirroo  ddeell  vveeiiccoolloo..  

  

AARRTT..  1111  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  
  

IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddii  qquuaannttoo  ddoovvuuttoo  nneeii  tteerrmmiinnii  ssttaabbiilliittii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aaggggiiuuddiiccaattaarriioo,,  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  ffaaccoollttàà  ddii  rriissoollvveerree  iill  ccoonnttrraattttoo  ddii  ddiirriittttoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  11445544  ccooddiiccee  

cciivviillee..  

  

IInn  ccaassoo  ddii  rriissoolluuzziioonnee,,  iill  lloottttoo  ssaarràà  aaggggiiuuddiiccaattoo  aallll’’ooffffeerreennttee  cchhee  sseegguuee  iinn  ggrraadduuaattoorriiaa..  

  

AARRTT..  1122  RRIICCOORRSSOO  
  

LL’’oorrggaannoo  ccoommppeetteennttee  aall  rriicceevviimmeennttoo  ddeell  rriiccoorrssoo  aavvvveerrssoo  llaa  pprreesseennttee  pprroocceedduurraa  èè  iill  TT..AA..RR..  VVaallllee  dd’’AAoossttaa  ––  vviiaa  

CCeessaarree  BBaattttiissttii,,  11  ––  1111110000  AAoossttaa..  

  

  

  

AARRTT..  1133  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII  
  

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  tteeccnniiccoo  ccoonnttaattttaarree  iill  sseerrvviizziioo  TTeeccnniiccoo  aaii  nnuummeerrii  00116666//556699774400  --

4466..  

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Luigi VESAN 

 

  


