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) درصد پیشرفت کار درصد (سی %30می تواند با نظارت و موافقت کتبی شهرداري ، پس از کننده مشارکت  -1
مابین از واحدهاي احداثی موضوع قرارداد را  پروژه از سهم الشرکه خود بر اساس صورتجلسه تقسیم واحدهاي فی

مطابق قانون پیش  به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه  درصد سهم خود پنجاهمتناسب با پیشرفت کار پروژه حداکثر تا 
 را پیش فروش نماید. ، فروش ساختمان

مکانیسم برنامه ریزي و اداري پیش فروش و نحوه اعالم اقدامات بعدي بعد از امضاي قرارداد و قبل از پیش   -2
به امضاء طرفین خواهد رسید و این توافقنامه جزو الینفک کننده فروش بالفاصله فیمابین شهرداري و مشارکت 

  قرارداد خواهد بود .

          و کیفري افرادي که اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مسئولیت پاسخگویی هرگونه دعاوي حقوقی  -3
می نمایند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تاخیر (غیرمجاز) در تحویل واحدها و غیره در قالب قرارداد 

رف بوده و پرداخت هرگونه خسارت احتمالی نیز کالً به عهده ط مشارکت کننده متوجه   پیش فروش منعقده کالً
 مشارکت خواهد بود .

همچنین مفاد قراردادهاي پیش فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوي طرفین باید ازقانون پیش فروش  -4
، طرف  آنساختمان تبعیت نماید. پس از اتمام کامل عملیات اجرایی موضوع قرارداد و آماده بهره برداري شدن 

ت کتباً اعالم می نماید . در این مرحله طرف مشارکت موظف به مشارکت اتمام عملیات اجرایی را به مرجع نظار
گردد ، خواهد بود . در نهایت با تائید اتمام کار توسط  رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوي مرجع نظارت اعالم می

 مرجع نظارت ، تحویل واحدهاي پروژه انجام خواهد شد.

، به شهرداري تحویل و با تنظیم صورت جلسه انجام خواهد  تحویل موقت کلیه واحدها پس از اتمام پروژه  -5
 گرفت .

روز بعد  15برنامه ریزي دقیق زمانبندي کلیه عملیات پروژه اعم از اداري و اجرایی توسط طرفین قرارداد ظرف  -6
قرارداد از امضاي قرارداد که به امضاء طرفین میرسد ، تهیه و تدوین خواهد شد . و این زمانبندي جزو الینفک 

 خواهد بود .
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گردد اگر طرف مشارکت به تعهدات  مابین طرفین انعقاد می هایی که فی نامه در تمامی موارد قرارداد و سایر تفاهم -7
قرارداد خود عمل ننماید شهرداري رأساً و بدون مراجعه به مراجع ذیصالح قضائی از ارائه هرگونه خدمات تا تعیین 

 را از محل ضمانت نامه ها وصول خواهد نمود.تکلیف خودداري خواهد نمود و خسارت حاصله از آنها 

در این پروژه را داشته باشد ، شهرداري  نیز  بانکیقصد استفاده از تسهیالت  در صورتیکه مشارکت کننده  -8
  میتواند از سند ملکی (زمین) خود بعنوان وثیقه ملکی(در رهن بانک) استفاده نماید.

 هرداري و مشارکت کننده) واریز گردد.: مبلغ وام باید در حساب مشترك (ش1تبصره

درصد به        3: در صورت استفاده از وثیقه ملکی شهرداري براي اخذ تسهیالت ، در زمان عقد قرارداد 2تبصره 
 اعالم پیشنهاد مشارکت) اضافه خواهد شد. – 3حق السهم شهرداري (فرم شماره درصد 

 

 وا�د �ما� �ذاری و �شار�ت

 ���داری ا�با��ه

 

 

۲ 
 


