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ბრძანება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ
ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე 
მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტის  დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 
ნოემბრის   N1 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 130-ე მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ 
ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკი თანდართული დანართის შესაბამისად.

2.ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისიის 
თავმჯდომარეს (ეროდი გორდელაძე).

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი სიორიძის ქ. N14).

4. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



საკრებულოს წევრების ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკი (იანვარი-დეკემბერი) 2020 წელი

N საკრებულოს წევრი შეხვედრის თარიღი, დრო შეხვედრის ადგილი საკონტაქტო 
ტელეფონი

შენიშვნა

1 დავით დარჩია პირველი კვვირის ორშაბათი  
14.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 551 27 10 10

პირველი კვირის ხუთშაბათი 
14.00 საათი

2 გიორგი ღურჯუმელიძე ადმინისტრაციული შენობა 599 53 99 22

3 ლავრენტი ბიგვავა პირვლი კვირის სამშაბათი    
15.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 50 20 84

4 ლელა საჯაია პირველი კვირის პარასკევი      
16.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 591 17 43 33

5 გიორგი ჩაგანავა მე-2 კვირის ორშაბათი      
 15.00 საათი

დაბა ლაითური 599 22 89 85

6 ეროდი გორდელაძე პირველი კვირის სამშაბათი     
13.00 საათი

ბახვი 599 51 91 80

7 გოჩა კილაძე პირველი კვირის სამშაბათი      
13.00 საათი

სილაური 568 43 94 39

8 ტარიელ  აროშიძე მე-3 კვირის ხუთშაბათი      
13.00 საათი

13
13

კონჭკათი 551 50 62 62

9 დავით ჭაკნელიძე პირველი კვირის სამშაბათი      
13.00 საათი

შრომა 599 98 72 24
599 28 72 24

10 ბახვა დოლიძე პირველი კვირის ორშაბათი     
16.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 555 73 41 00

11 გენო ჩავლეშვილი მე-3 კვირის ხუთშაბათი   
   12.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 551 45 36 36



12 გიორგი თოიძე მე-3 კვირის ხუთშაბათი     
14.00 საათი

ლიხაური 599  26 78 78

13 დავით მჟავანაძე მე-2 კვირის ხუთშაბათი    
  14.00 საათი

ჭანიეთი 595 31 10 00
577 60 63 60

14 ლევან მგელაძე მე-2 კვირის ოთხშაბათი     
  13.00 საათი

სსსსსთ11111111111111111111111
111113

ადმინისტრაციული შენობა 599 21 86 67

15 შოთა გოგიბერიძე მე-3 კვირის სამშაბათი      
  14.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 42 44 12

16 მარიკა ჩხიკვიშვილი      პირველი კვირის პარასკევი 
                     14.00 საათი               

ადმინისტრაციული შენობა 592 55 51 41

17 ხათუნა ცერცვაძე მე-3 კვირის სამშაბათი     
   12.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 595 55 65 44

18 მიხეილ გოგოტიშვილი მე-3 კვირის ოთხშაბათი    
   13.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 76 17 77

19 დავით მამალაძე მე-2 კვირის ოთხშაბათი           
15.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 97 20 86

20 შალვა თავდიშვილი მე-2 კვირის ოთხშაბათი   
    11.00 საათი

ადმინისტრაციული
შენობა

599 54 56 22

21 გელა ჩავლეშვილი მე-2 კვირის ოთხშაბათი     
  11.00 საათი

ბოხვაური 599 41 81 12

22 ლევან კილაძე პირველი კვირის ხუთშაბათი     
15.00 საათი

მელექედური 595 79 08 39

23 პაატა კიღურაძე პირველი კვირის სამშაბათი        
15.00 საათი

ბაილეთი 599 76 12 25

24 ვლადიმერ ღღლონტი პირველი კვირის ხუთშაბათი      
14.00 საათი

სოფ.ოზურგეთი 577 00 86 67

25 ქეთევან ვასაძე მე-3 კვირის ოთხშაბათი  
   11.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 577 61 31 61

26 ვასილ ჩიგოგიძე მე-2 კვირის ორშაბათი      
    11.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 57 89 09



27 ნანული ორაგველიძე მე-2 კვირის სამშაბათი    
  13.00 საათი

ადმინისტრაცილი
შენობა

599 40 41 98

28 ვალოდია ბერიძე მე-3 კვირის ხუთშაბათი   
  13.00 საათი

დაბა ნარუჯა 577 45 57 78

29 გოჩა მდინარაძე მე-3 კვირის პარასკევი   
   13.00 საათი

დაბა ურეკი 599 92 25 35

30 ლევან ნინიძე მე-3 კვირის ხუთშაბათი            
14.00 საათი

ასკანა 595 90 89 76

31 როზეტა სკამკოჩაიშვილი

სკამკოჩაიშ

სკამკოჩაიშვილი

     პირველი კვირის ხუთშაბათი   
 13.00 საათი

დვაბზუ 599 92 30 65

32 ვახტანგ ნიჟარაძე მე-3 კვირის სამშაბათი     
   13.00 საათი

ვაკიჯვარი 593 43 01 00

33 ვალერი ჩხაიძე მე-2 კვირის ხუთშაბათი  
   13.00 საათი

თხინვალი 551  51 72 92

34 ბექა თოიძე მე-3 კვირის პარასკევი      
    12.00 საათი

მაკვანეთი 595  11  05 69

35 ალექსანდრე ღლონტი მე3 კვირის სამშაბათი      
     12.00 საათი

12

მერია 577 93 13 68

36 ვლადიმერ ჩავლეშვილი      პორველი კვირის სამშაბათი      
  11.00 საათი

მთისპირი 551 59 59 77

37 ჯემალ თავართქილაძე პირველი კვირის ორშაბათი        
13.00 საათი

ნაგომარი 555 14 59 29

38 თამაზ ტუღუში მე-3 კვ.ირის პარასკევი     
     13.00 საათი

551 24 06 88

ნატანები39 თამაზ ბურჭულაძე მე-2 კვირის სამშაბათი      
    13.00 საათი

შემოქმედი 591 16 73 10

40 ლალი სიჭინავა მე-3 კვირის ოთხშაბათი    
   14.00 საათი

ცხემლისხიდი 599 16 77 67



41 ტიტე მგელაძე მე-2 კვირის ოთხშაბათი   
   14.00 საათი

ძიმითი 577 72 47 24
599 09 61 46

42 მერაბ ბერიძე პირველი კვირის პარასკევი     
 16.00 საათი

ჯუმათი 595 20 24 42

43 მაია ზოიძე მე-3 კვირის სამშაბათი    
     13.00 საათი

გურიანთა 595 61 32 02

44 ბესო ქათამაძე მე-2 კვირის სამშაბათი     
    13.00 საათი

დაბა ნასაკირალი 555 07 89 89

45 თორნიკე გოგუაძე მე-2 კვირის სამშაბათი    
    15.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 558 19 19 19

46 დავით მდინარაძე მე-3 კვირის ოთხშაბათი    
  13.00 საათი

ადმინისტრაციული შენობა 599 58 04 55
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