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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/339

15 / მარტი / 2019 წ. KA000008767041019
 
 
 
 
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  თვითნებურად  დაკავებულ  მიწაზე
საკუთრების  უფლების  აღიარების  კომისიის  შექმნის  შესახებ

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54–ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ა“ და „ე.ვ1“ ქვეპუნქტების, „ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების  დამტკიცების
შესახებ“ ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის  21 დეკემბრის  N 6/46 დადგენილების  მე-8
მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე.ზ“ ქვეპუნქტის, ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების
მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის, ,,ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული
პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების
წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 28 ივლისის N376 დადგენილების მე-6 მუხლის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის
12 მარტის # 02-88 წერილის  შესაბამისად

 
ვბრძანებ: 

მუხლი 1. შეიქმნას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე
საკუთრების უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 
მამუკა პაპასკირი  -  კომისიის თავმჯდომარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე;

 
ვასილ თოდუა - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

 
გიორგი ხაჟომია - კომისიის მდივანი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის, ქონების მართვის განყოფილების უფროსი;

 
ინგა გიგიბერია - კომისიის წევრი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის
იურიდიული განყოფილების უფროსი;

 
ტიტე ჩალიგავა - კომისიის წევრი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი
მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის, მშენებლობის ნებართვებისა და
ინსპექტირების განყოფილების უფროსი;

თამთა დაგარგულია - კომისიის წევრი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი
მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის, ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი
მოწყობის განყოფილების უფროსი;

  
ილო სალაყაია - კომისიის წევრი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი
მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის, ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი
მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

ჯემალი მიგინეიშვილი - კომისიის წევრი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული
ოცნება-კონსერვატორების“ თავმჯდომარე;
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გელა ლორთქიფანიძე - კომისიის წევრი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-
გურია-ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი.

  
მუხლი 2. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში, თავმჯდომარის მოვალეობა დაეკისროს, კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილეს  - ვასილ თოდუას.

მუხლი 3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის, 2016 წლის 01 აგვისტოს N
640 ბრძანება ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების
უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“. 

მუხლი  4. ბრძანება  შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გაცნობიდან
ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქალაქი ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3).

 მუხლი  5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

  

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელი

კონსტანტინე თოფურია
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