
8/14/2020 ხაშურის მერია

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/6cb5e8e7-07a3-452b-bffe-1f787128bff2.html 1/2

 

 
 

 

 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
  

Khashuri City Hall
  

მერის ბრძანება 
  

KA990137324329620
        

 

№ 1313 14 / აგვისტო / 2020 წ.
 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  სარგებლობაში  არსებული ,  დაბა  სურამში ,  ჩუმათელეთის
დასახლებაში  ყოფილი  სანატორიუმ  „ნაკადული“ -ს  (საკადასტრო  კოდი  6 9 . 0 4 . 5 6 . 0 6 9 )

№ 3  და  № 6  შენობა -ნაგებობების  დემონტაჟის  შედეგად  სავარაუდოდ  მისაღები
მეორადი  გამოყენებისათვის  ვარგისი  სამშენებლო  მასალების  პრივატიზაციის

მიზნით  ელექტრონული  აუქციონის  გამოცხადების  შესახებ

 
 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის,
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა
და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ №
669-ე დადგენილებისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 2 ივნისის №30 განკარგულების
საფუძველზე

  ვბრძანებ: 
  1. გამოცხადდეს ელექტრონული აუქციონი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული, დაბა

სურამში, ჩუმათელეთის დასახლებაში ყოფილი სანატორიუმ "ნაკადული"-ს (საკ.კოდი 69.04.56.069) N3 და N6
შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის შედეგად სავარაუდოდ მისაღები მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი
სამშენებლო მასალების პრივატიზებისათვის. 

  2. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული ქონების
ელექტრონული პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 აგვისტოს N41 განკარგულების
შესაბამისად. 

  3. დაევალოს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მუნიციპალური
ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილებას, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოს ელექტრონული აუქციონის პორტალზე www.eauction.ge -ზე განთავსება. საწყისი საპრივატიზებო
საფასური შეადგენს 21 000 (ოცდაერთი ათასი) ლარს, საგარანტიო თანხა (ბე) განისაზღვროს საწყისი
საპრივატიზებო საფასურის 30% -ის ოდენობით რაც შეადგენს 6 300 (ექვსიათას სამასი) ლარს, ბიჯის ოდენობა
განისაზღვროს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით და ობიექტის ვებ-გვერდზე განთავსების ხანგრძლივობა
განისაზღვროს 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღით. 

  4. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულმა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან თუ 15 კალენდარული დღის
ვადაში სრულად არ გადაიხადა შეძენილი ქონების სრული ღირებულება ელექტრონული აუქციონის შედეგები
უქმდება და ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულის მიერ წარდგენილი/გადახდილი უპირობო და
გამოუხმობი საბანკო გარანტია/ბე სრულად ირიცხება ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. 

  5. დაევალოს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის საბიუჯეტო სამსახურს უზრუნველყოს აუქციონის შესახებ
განცხადების პორტალზე www.eauction.ge - ზე განთავსების საფასურის გადახდა, საქართველოს მთავრობის 2012
წლის 12 აპრილის №141 დადგენილების შესაბამისად.

  6. დაევალოს, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და საინფორმაციო განყოფილებას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს
აუქციონის ჩატარების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-
გვერდზე www.khashuri.org.ge . 

  7. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური
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განვითარების სამსახურის, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილებას. 
  8. ბრძანება ეცნობოს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ, საბიუჯეტო და ეკონომიკური

განვითარების სამსახურებს. 
    9. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

  10. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში ხაშურის რაიონულ
სასამართლოში (მის: ხაშური, მერაბ კოსტავას ქ. №15). 

 
  
  

მერი გიორგი გურასპაშვილი
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