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,,ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ადგილობრივი	საქალაქო	რეგულარული
სამგზავრო	გადაყვანის	ნებართვის	გაცემასთან	დაკავშირებით“	ქალაქ	ფოთის

მუნიციპალიტეტის	მერის	2020	წლის	22	სექტემბრის	N04/1341	ბრძანებაში	ცვლილების
შეტანის	თაობაზე

,,ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერისთვის,	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებულ	6	(ექვსი)	ერთეულ	სატრანსპორტო	საშუალებაზე	შპს	 ,,ფოთი	ქალაქტრანსპორტისათვის“
თხოვების	 უფლების	 შეწყვეტის	და	 მისი	 შპს	 ,,ფოთის	 სატრანსპორტო	 კომპანიისათვის“	თხოვების
ფორმით,	 აუქციონის	 გარეშე,	 უსასყიდლო,	 უვადო	 სარგებლობაში	 გადაცემასთან	 დაკავშირებით
თანხმობის	 მიცემის	 შესახებ“	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს,	 2020	 წლის	 23
დეკემბრის	N21/80	განკარგულებისა	და	,,ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებულ	6
(ექვსი)	 ერთეულ	 სატრანსპორტო	 საშუალებაზე	 შპს	 ,,ფოთი	 ქალაქტრანსპორტისათვის“	 თხოვების
უფლების	 შეწყვეტის	 და	 მისი	 შპს	 ,,ფოთის	 სატრანსპორტო	 კომპანიისათვის“	 თხოვების	 ფორმით,
აუქციონის	 გარეშე,	 უსასყიდლო,	 უვადო	 სარგებლობაში	 გადაცემის	 შესახებ“	 ქალაქ	 ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერის	2020	წლის	28	დეკემბრის	Nბ42.422036311	ბრძანების	საფუძველზე,	 შპს
,,ფოთი	 ქალაქტრანსპორტს“	 (ს/კ	 215131569)	 შეუწყდა	 თხოვების	 უფლება,	 ქალაქ	 ფოთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებულ	 6	 (ექვსი)	 ერთეულ	 სატრანსპორტო	 საშუალებაზე,
კერძოდ:	 ISUZU	BOGDAN	 -	სარეგისტრაციო	ნომრით	OHO634,	 ISUZU	BOGDAN	 -	სარეგისტრაციო
ნომრით	OHO635,	ZONDA	BUS	-	სარეგისტრაციო	ნომრით	ER085RE,	ZONDA	BUS	-	სარეგისტრაციო
ნომრით	 ER086RE,	 ZONDA	 BUS	 -	 სარეგისტრაციო	 ნომრით	 ER087RE	 და	 FORD	 TRANSIT	 -
სარეგისტრაციო	 ნომრით	 ER440RE	 და	 შპს	 ,,ფოთის	 სატრანსპორტო	 კომპანიას“	 (ს/კ	 415108163)
გადაეცა	თხოვების	ფორმით,	აუქციონის	გარეშე,	უსასყიდლო,	უვადო	სარგებლობაში	ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 6	 (ექვსი)	 ერთეული	 სატრანსპორტო	 საშუალება,
კერძოდ:	 ISUZU	BOGDAN	 -	სარეგისტრაციო	ნომრით	OHO634,	 ISUZU	BOGDAN	 -	სარეგისტრაციო
ნომრით	OHO635,	ZONDA	BUS	-	სარეგისტრაციო	ნომრით	ER085RE,	ZONDA	BUS	-	სარეგისტრაციო
ნომრით	 ER086RE,	 ZONDA	 BUS	 -	 სარეგისტრაციო	 ნომრით	 ER087RE	 და	 FORD	 TRANSIT	 -
სარეგისტრაციო	ნომრით	ER440RE.

,,ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 ადგილობრივი	 საქალაქო	 რეგულარული
სამგზავრო	 გადაყვანის	 ნებართვის	 გაცემის	 ფასის	 განსაზღვრის,	 ნებართვის	 გაცემისთვის
კონკურსის	ჩატარებისა	და	ნებართვის	გაცემის	ფასის	გადახდის	წესის	დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ
ფოთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2015	წლის	28	მაისის	№13/15	დადგენილების	მე–15	მუხლის
პირველი	 ნაწილის	 შესაბამისად,	 ნებართვის	 გამცემი	 კანონით	 დადგენილ	 შემთხვევებში	 და
დადგენილი	წესით	გასცემს	ნებართვას,	შეაქვს	მასში	ცვლილება	ან	აუქმებს	მას.

საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63–ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	შესაბამისად,
ადმინისტრაციულ	 –	 სამართლებრივ	 აქტში	 ცვლილების	 შეტანის	 უფლება	 აქვს	 მის	 გამომცემ
ორგანოს,	 ე.ი.	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერი	 უფლებამოსილია	 ცვლილება	 შეიტანოს
,,ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ადგილობრივი	საქალაქო	რეგულარულ	სამგზავრო
გადაყვანის	 ნებართვის	 გაცემასთან	 დაკავშირებით“	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 2020
წლის	 22	 სექტემბრის	 N04/1341	 ბრძანების	 საფუძველზე	 გაცემულ	 ადგილობრივი	 საქალაქო
რეგულარული	 სამგზავრო	 გადაყვანის	 ნებართვის	 №000176,	 №000177,	 №000178,	 №000179,
№000180	მოწმობებში	(ნებართვის	მფლობელი	-	შპს	,,ფოთი	ქალაქტრანსპორტი“).



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გამომდინარე	 ყოველივე	 ზემოაღნიშნულიდან,	 საქართველოს	ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის	კოდექსის“	54–ე	 მუხლის	პირველი	პუნქტის	 ,,ე.ე“	 ქვეპუნქტის,	61–ე	 მუხლის
მესამე	პუნქტის	,,ა“	ქვეპუნქტის,	საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63–ე	მუხლის
საფუძველზე,

ვ	ბ	რ	ძ	ა	ნ	ე	ბ:

1.	 შევიდეს	ცვლილება	 ,,ქალაქ	ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	 ადგილობრივი	 საქალაქო
რეგულარულ	 სამგზავრო	 გადაყვანის	 ნებართვის	 გაცემასთან	 დაკავშირებით“	 ქალაქ	 ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერის	2020	წლის	22	სექტემბრის	N04/1341	ბრძანებაში,	კერძოდ:	ბრძანებით
დამტკიცებული	N1	დანართის	მე-5	გრაფა	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:
„შპს	 ,,ფოთის	 სატრანსპორტო	 კომპანია“	 ს/კ	 415108163;	M3	 კატეგორიის	 ავტოსატრანსპორტო
საშუალებები:
-	მარკა,	მოდელი	ISUZU	BOGDAN,	საიდენტიფიკაციო	ნომერი	Y7BA09201AB000113,	სახ.	ნომერი
OHO-634,	მარშრუტის	№31;
-	მარკა,	მოდელი	ISUZU	BOGDAN,	საიდენტიფიკაციო	ნომერი	Y7BA09201AB000112,	სახ.	ნომერი
OHO-635,	მარშრუტის	№32;
-	 მარკა,	 მოდელი	 ZONDA	 BUS,	 საიდენტიფიკაციო	 ნომერი	 LYJD6CFB98W001800,	 სახ.	 ნომერი
ER-085-RE,	მარშრუტის	№30;
-	 მარკა,	 მოდელი	 ZONDA	 BUS,	 საიდენტიფიკაციო	 ნომერი	 LYJD6CFB98W001814,	 სახ.	 ნომერი
ER-086-RE,	მარშრუტის	№32;
-	 მარკა,	 მოდელი	 ZONDA	 BUS,	 საიდენტიფიკაციო	 ნომერი	 LYJD6CFB98W001807,	 სახ.	 ნომერი
ER-087-RE,	მარშრუტის	№31.“

2.	 შევიდეს	 ცვლილება,	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტში	 ადგილობრივი	 საქალაქო	 რეგულარული
სამგზავრო	 გადაყვანის	 ნებართვის	 №000176,	 №000177,	 №000178,	 №000179,	 №000180
მოწმობებში,	ამ	ბრძანების	პირველ	მუხლში	მითითებული	მონაცემების	შესაბამისად.

3.	 ბრძანებაში	 შეტანილ	 ცვლილებასთან	 დაკავშირებით	 გატარდეს	 მოქმედი	 სამართლებრივი
აქტებით	დადგენილი	ღონისძიებები.

4.	 ცვლილების	 შეტანიდან	 10	 დღის	 ვადაში,	 გამოქვეყნდეს	 ინფორმაცია	 ნებართვაში	 ცვლილების
შეტანის	შესახებ,	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ვებგვერდზე	http://poti.gov.ge.

5.	ბრძანება	შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 მისი	 კანონმდებლობით	 გათვალისწინებული	 წესით	 გაცნობის
დღიდან	 ერთი	 თვის	 ვადაში,	 ფოთის	 საქალაქო	 სასამართლოში	 (მის:	 ქალაქი	 ფოთი,	 დავით
აღმაშენებლის	ქუჩა	N	3).

6.	ბრძანება	ძალაშია	ხელმოწერისთანავე.

გოჩა	კურდღელია

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

http://poti.gov.ge/
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