
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1665/3-26/22
22-02-2022

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ კაპიტონ ჟორჟოლიანს

ბატონო კაპიტონ, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1634/3-26/22
22-02-2022

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ზვიად მხეიძეს

ბატონო ზვიად, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1653/3-26/22
22-02-2022

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ლაშა გოგიაშვილს

ბატონო ლაშა, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1656/3-26/22
22-02-2022

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ჯონდო მდივნიშვილს

ბატონო ჯონდო, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1645/3-26/22
22-02-2022

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ნიკოლოზ ჯანიაშვილს

ბატონო ნიკოლოზ, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1658/3-26/22
22-02-2022

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გია ონიანს

ბატონო გია, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1660/3-26/22
22-02-2022

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ დავით ბახტაძეს

ბატონო დავით, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

1662/3-26/22
22-02-2022

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ვახტანგ გადელიას

ბატონო ვახტანგ, 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ, ამავე 

მუხლით დადგენილ ვადაში, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2013 – 2022 წლებში, 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და 

საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ (წლების მიხედვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ალექსანდრე ელისაშვილი


