
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-3  სხდომის 

 

დღის  წესრიგი: 

                                                                                                                            25  თებერვალი, 2021 წელი. 

 

1.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის  

სერვისების ცენტრის“  დირექტორის    ანგარიში 2020 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                        ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

/თანამომხს:ზვიად აფხაზავა -არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ           

                                                       ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“  დირექტორი/ 

 

2.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული 4 (ოთხი) ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) OTOKAR NAVIGO LF-ის 

(რეგისტრაციის ნომრები WW 221 WQ, WW 223 WQ, WW 224 WQ, WW 225 WQ) შპს  ,,ფოთის  

სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის  გარეშე,  უსასყიდლო , უვადო  

სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა   -  ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული, ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩაზე მდებარე 2.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო  

კოდი 04.02.12.806) და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 7.00 კვ.მ.  (მიწის  (უძრავი  ქონების) 

საკადასტრო კოდი 04.01.09.736) არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  მიწის ნაკვეთების  

ე ლექტრონული  აუქციონით  სარგებლობის  უფლებით იჯარის ფორმ ით  გ ა და ც ემ ას თა ნ  

დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა   -  ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

4.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1 (ერთი) ერთეული ხის  გადასატანი  

კონსტრუქციის ნაგებობის (კოტეჯი - ჯარგვალი) სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში  უსასყიდლოდ 

გადაცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა   -  ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებულ, ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა №200-ში მდებარე 28876.00 კვ .მ . არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთზე (მიწის (უძრავი ქონების)  საკადასტრო  კოდი 

04.02.10.758)  არასამეწარმეო  (არაკომერციული )  იურიდიული  პირის  , ,ქალაქ ფოთის  

მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის“ უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტისა 

და მისი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  

სერვისების  ცენტრისათვის“ უსასყიდლო  უზუფრუქტის  ფორმით ,  აუქციონის  გარეშე  

სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა   -  ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 

                  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                          ბექა ვაჭარაძე 


