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1. ელ.კაბელების და ბოძების შეძენა
2. წისქვილის რეაბილიტაცია (მასალის შეძენა)
3.მოსადელის რეაბილიტაცია
4. სკვერის მოწყობა
5. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ჟუღუ)
6. ბიბლიოთეკისთვის ინვენტარის შეძენა
7. სანიაღვრე არხის გაჭრა და ბეტონირება
8. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა
9. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა
10. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (ტუმბოს შეძენა)
11. ხიდბოგირის რეაბილიტაცია(სულიკო დარსალიას სახლთან)
12. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ზუმის გზაზე)
13. სტადიონის რეაბილიტაცია (განათება)

8
13. სტადიონის რეაბილიტაცია (განათება) - 85 ხმა
1. ელ.კაბელების და ბოძების შეძენა - 80 ხმა
10. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (ტუმბოს შეძენა0 - 80 ხმა
8. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 77 ხმა
6. ბიბლიოთეკისთვის ინვენტარის შეძენა - 73 ხმა
3. მოსაცდელის რეაბილიტაცია - 70 ხმა
2. წისქვილის რეაბილიტაცია (მასალის შეძენა) - 68 ხმა
4. სკვერის მოწყობა - 40 ხმა
9. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა - 35 ხმა
11. ხიდბოგირის რეაბილიტაცია(სულიკო დარსალიას
სახლთან) - 26 ხმა
5. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ჟუღუ) - 24 ხმა
12. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ზუმის გზაზე) - 23 ხმა
7. სანიაღვრე არხის გაჭრა და ბეტონირება - 21 ხმა

1. ელ.კაბელების შეძენა
2. მოსაცდელის რეაბილიტაცია (ბაღთან, ჭეჟიებთან)
3. სკვერის მოწყობა (ხურცილევებთან)
4. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა
5. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
6. გზის ბეტონირების გაგრძელება (აფხაზავებთან)
7. საბავშვო ბაღის შემოღობვა მავთულბადით
8. წისქვილის რეაბილიტაცია (ფაცაციებთან)
9. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ცენტრი)
10. გზის რეაბილიტაცია (ჟვანიებთან)
11. ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია (გაბელიებთან)

3. სკვერის მოწყობა (ხურცილავებთან) - 62 ხმა
1. ელ. კებელების შეძენა - 60 ხმა
8. წისქვილის რეაბილიტაცია (ფაცაციებთან) - 57 ხმა
5. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა - 55 ხმა
2. მოსაცდელის რეაბილიტაცია (ბაღთან, ჭეჟიებთან) - 50 ხმა
7. საბავშვო ბაღის შემოღობვა მავთულბადით - 35 ხმა
9. სანიაღვრე არხის ბეტონირება (ცენტრი) - 25 ხმა
4. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა - 24 ხმა
6. გზის ბეტონირების გაგრძელება (აფხაზავებთან) - 21 ხმა
11. ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია (გაბელიებთან) - 20 ხმა
10. გზის რეაბილიტაცია (ჟვანიებთან) - 18 ხმა

1. წისქვილის რეაბილიტაცია (კვარაცხელიებთან)
. ელ. კაბელების და ბოძების შეძენა
3. სკვერის მოწყობა
4. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა
5. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა
6. ახალი სტადიონის მოწყობა (შენგელიებთან)
7. სანიაღვრე არხის გაჭრა და ბეტონირება (გულუებთან)

2. ელ. კაბელების და ბოზების შეძენა - 52 ხმა
5. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 50 ხმა
1. წისქვილის რეაბილიტაცია (კვარაცხელიებთან) - 48 ხმა
4. საბავშვო ბაღისთვის ინვენტარის შეძენა - 46 ხმა
3. სკვერის მოწყობა - 25 ხმა
6. ახალი სტადიონის მოწყობა (შენგელიებთან) - 22 ხმა
7. სანიაღვრე არხის გაჭრა და ბეტონირება (გოლუებთან) - 20
ხმა
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1. ბელერის სასაფლაოს გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა
2. ეკლესიის მიმდებარე გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა
3. ცენტრის წისქვილის რეაბილიტაცია
4. ცენტრის სასაფლაოს მოწყობა
5. ლეთოლორდეს მოსაცდელის რეაბილიტაცია
6. ლეჩიქვანეს გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა
7. #1 ბაღის კეთილმოწყობა
8. ლებაძაღუეს უბანში ბოძების დამატება
9. გარე განათების ბოძების დამატება
10. ნაგვის ურნის დამატება
11. ლეთოლორდეს უბანში სასაფლაოს განათების მოწყობა

1. ბელერის სასაფლაოს გზის მოხრეშვა და განათების
მოწყობა - 120 ხმა
2. ეკლესიის მიმდებარე გზის მოხრეშვა და განათების
მოწყობა - 102 ხმა
3. ცენტრის წისქვილის რეაბილიტაცია - 95 ხმა
11. ლეთოლორდეს უბანში სასაფლაოს განათების მოწყობა 95 ხმა
6. ლეჩიქვანეს გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა - 90 ხმა
7. #1 ბაღის კეთილმოწყობა - 87 ხმა
5. ლეთოლორდეს მოსაცდელის რეაბილიტაცია - 85 ხმა
9. გარე განათების ბოძების დამატება - 72 ხმა
8. ლებაძაღუეს უბანში ბო\ძების დამატება - 69 ხმა
10. ნაგვის ურნის დამატება - 30 ხმა
4. ცენტრის სასაფლაოს მოწყობა - 15 ხმა

1.ხაბალერის გადასახვევთან წისქვილის რეაბილიტაცია
2. ლექომეთიანეს წისქვილის რეაბილიტაცია 15 შეკვრა ცემენტი
3. ხაბალერის გზის მოხრეშვა
4. თაიას გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა
5. თაიას გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და ყანებზე მისასვლელი
ხიდის გაკეთება
6. ნაგვის ურნის დამატება
7. სასაფლაოს გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა (ითხოვენ
კაბელს)

2. ლექომეთიანეს წისქვილის რეაბილიტაცია 15 შეკვრა
ცემენტი - 100 ხმა
4. თაიას გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა - 95 ხმა
1. ხაბალერის გადასახვევთან წისქვილის რეაბილიტაცია - 90
ხმა
3. ხაბალერის გზის მოხრეშვა - 85 ხმა
5. თაიას გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა და ყაბებზე
მისასვლელი ხიდის გაკეთება - 85 ხმა
6. ნაგვის ურნის დამატება - 80 ხმა
7. სასაფლაოს გზის მოხრეშვა და განათების მოწყობა
(ითხოვენ კაბელს) - 70 ხმა

1. მაფელის უბანში გზის მოხრეშვა
2. სანიაღვრე არხის მოწყობა
3. მინი სტადიონის მოწყობა
4. ცხაურის მოწყობა
5. გაბიონის მოწყობა 10 მ (მედიკო ჩიქოვანის სახლის უკან)

4. ცხაურის მოწყობა - 39 ხმა
5. გაბიონის მოწყობა 10 მ (მედიკო ჩიქოვანის სახლის უკან) 32 ხმა
1. მაფელის უბანში გზის მოხრეშვა - 30 ხმა
2. სანიაღვრე არხის მოწყობა - 25 ხმა
3. მინი სტადიონის მოწყობა - 3 ხმა

1. გარე განათების მოწყობა
. ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია
3. ცხაურის მოწყობა ეკლესიასთან
4. განათების მოწყობა სპორტდარბაზში
5. ცენტრის კეთილმოწყობა
6. სანიაღვრე არხის გაწმენდა საგელანტიოს უბანში
7. ელ.ენერგიის მრიცხველის შეძენა
8. საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

1. გარე განათების მოწყობა - 60 ხმა
7. ელ.ენერგიის მრიცხველის შეძენა - 60 ხმა
3. ცხაურის მოწყობა ეკლესიასთან - 48 ხმა
2. ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია - 45 ხმა
5. ცენტრის კეთილმოწყობა - 40ხმა
8. საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა - 35 ხმა
4. განათების მოწყობა სპორტდარბაზში - 35 ხმა
6. სანიაღვრე არხის გაწმენდა საგელანტიოს უბანში - 30ხმა

1. მინი სტადიონის მოწყობა
2. გარე განათების მოწყობა უბნებში
3. საბავშვო ბაღში ფანჩატურის მოწყობა და ეზოს კეთილმოწყობა
4. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია
5. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
6. წისქვილის რეაბილიტაცია

2.გარე განათების მოწყობა უბნებში - 57 ხმა
1. მინი სტადიონის მოწყობა - 52 ხმა
3.საბავშვო ბაღში ფანჩატურის მოწყობა და ეზოს
კეთილმოწყობა - 48 ხმა
4. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 43 ხმა
5. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - 42 ხმა
6. წისქვილის რეაბილიტაცია - 35 ხმა
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1. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
2. წისქვილის რეაბილიტაცია
3. ნაფიჩხოვოს საბავშვო ბაღში მინიატრაქციონის მოწყობა
4. ლებერულეს მიმართულოებით ბეტონის საფარის დაგება5.
წისქვილის დანადგარების მონტაჟი ლებერულეს უბანში

1. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა - 82 ხმა
3. ნაფიჩხოვოს საბავშვო ბაღში მინიატრაქციონის მოწყობა 64 ხმა
4. ლებერულეს მიმართულებით ბეტონის საფარის დაგება 55 ხმა
2. წისქვილის რეაბილიტაცია - 53 ხმა
5. წისქვილის დანადგარების მონტაჟი ლებერულეს უბანში 45 ხმა

1. ცენტრის გარე განათება
2. გზის რეაბილიტაცია ლეთოდუეს უბნის მიმართულებით
3. გზის რეაბილიტაცია ლელაგვილეს უბანში
4. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
5. ხიდ-ბოგირის მოწყობა ქვაბიშის უბანში
6. ლელაგვილეს საბავშვო ბაღის ელ.მრიცხველის და
მინიატრაქციონის მოწყობა
7. ხანწკის საბავშვო ბაღში მინი ატრაქციონის მოწყობა

1. გარე განათების მოწყობა - 70 ხმა
4. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა - 65 ხმა
3. გზის რეაბილიტაცია ლეთოდუეს უბნის მიმართულებით 62 ხმა
6. ლელაგვიულეს საბავშვო ბაღის ელ-მრიცხველის და მინი
ატრაქციონის შეძენა -60 ხმა
7. ხანწკის საბავშვო ბაღში მინიატრაქციონის მოწყობა - 58 ხმა
3. გზის რეაბილიტაცია ლელეგვილეს უბანში - 57 ხმა
5. ხიდ-ბოგირის მოწყობას ქვაბიშის უბანში - 47 ხმა

1. გზის რეაბილიტაცია ხურუს სათავეს მიმართულებით
2. გარე განათების მოწყობა
3. საბავშვო ბაგაბაღის საპირფარეშოს და სამსარეულოს
რეაბილიტაცია და მინი ატრაქციონის მოწყობა
4. სოფლის ამბულატორიის ფოლადის კარების გამოცვლა და ეზოს
მოწესრიგება
5. წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია
6. წისქვილის რეაბილიტაცია

2. გარე განათების მოწყობა ცენტრში - 80 ხმა
1. გზის რეაბილიტაცია ხურუს სათავეს მიმართულებით - 71
ხმა
5. წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია - 61 ხმა
3. საბავშვო ბაგაბაღის საპირფარეშოს და სამზარეულოს
რეაბილიტაცია და მინი ატრაქციონის მოწყობა - 60 ხმა
4. სოფლის ამბულატორიის ფოლადის კარების გამოცვლა და
ეზოს მოწესრიგება - 58 ხმა
6. წისქვილის რეაბილიტაცია - 57 ხმა

1. გარე განათებისთვის ელ.სადენის შეძენ
2. საბავშვო ბაღის ეზოში მოსაცდელის მოწყობა
3. მილხიდის ცადება ლეპატარეს უბანში
4. ცენტრალური სტადიონის შემოღობვა
5. საექიმო უბნის შემოკავება
6. საუბნო გზების მოხრეშვა ეწერის უბანში
7. მინი მოედნის კარის ბოძების მონტაჟი ეწერის უბანში

1. გარე განათებისთვის ელ.სადენის შეძენა - 45 ხმა
2. საბავშვო ბაღის ეზოში მოსაცდელის მოწყობა - 45 ხმა
3. მილხიდის ცადება ლეპატარეს უბანში - 34 ხმა
4. ცენტრალური სტადიონის შემოღობვა - 34 ხმა
5. საექიმო უბნის შემოკავება - 33 ხმა
6. საუბნო გზების მოხრეშვა ეწერის უბანში - 22 ხმა
7. მინი მოედნის კარის ბოძების მონტაჟი ეწერის უბანში - 22
ხმა

1. გარე განათებისთვის ელ.სადენის შეძენა
2.ბუმუს ტერიტორიაზე გზის რეაბილიტაცია და მოხრეშვა
3. ნაკარუს უბანში წისქვილის გაკეთება
4. ცენტრალური ხიდის შეკეთება
5. საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა
6. ლეწახნაკეს უბანში წყლის მილის შეძენა და მოხრეშვა საბავშვო
ბაღის ტერიტორიაზე

1.გარე განათებისთვის ელ.სადენის შეძენა - 45 ხმა
2.ბუმუს ტერიტორიაზე გზის რეაბილიტაცია და მოხრეშვა 34 ხმა
3. ნაკარუს უბანში წისქვილის გაკეთება - 28 ხმა
4.ცენტრალური ხიდის შეკეთება - 28 ხმა
5. საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა - 24 ხმა
6. ლეწახნაკეს უბანში წყლის მილის შეძენა და მოხრეშვა
საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე - 21 ხმა

1. ლემარკოზეს უბანში ელ.ზრავის, ელ.საქაჩის შეძენა და წყლის
ავზის შეძენა
2. ლებერულეს უბანში წისქვილის აშენება
3. ლედიხამინჯიეს უბანში გზის მოხრეშვა
4.ლექობალეს უბანში გზის მოხრეშვა და ელ. საქაჩის შეძენა
5. ზემო ნაკარუს უბანში ცემენტისა და ღორღის მიწოდება

1. ლემარკოზეს უბანში ელ.ზრავის, ელ.საქაჩის შეძენა და
წყლის ავზის შეძენა - 28 ხმა
2. ლებერულეს უბანში წისქვილის აშენება - 26 ხმა
3. ლედიხამინჯიეს უბანში გზის მოხრეშვა - 25 ხმა
4. ლექობალეს უბანში გზის მოხრეშვა და ელ. საქაჩის შეძენა 25 ხმა
5. ზემო ნაკარუს უბანში ცემენტისა და ღორღის მიწოდება - 22
ხმა
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1. ცენტრის ბაღის იატალის რემონტი, კედლის შეღებვა
2. საჩიტაიოს ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა
3. წყალგამტარი არხების მოწყობა: ა)გაბუნიას კარი 100 მ
4. წყალგამტარი არხების მოწყობა: ა) საჯიჯელაოს უბანი 180მ,
ბ)საშელეგიო50მ, გ) გოგიას კარი 60მ
5. საუბნო გზების მოხრეშვა-მოგრეიდერება :
საკაულიოს,საკაწარაოს,საშელეგიოს,ლემამფორეს,საჩიტრაიოს,
საბოკუჩაოს უბნებში
6. სოფლის ბიბლიოთეკის კარ-ფანჯრების გამოცვლა,საოფისე
მაგიდის და 30 სკამის შეძენა
7. ცხაურის გაკეთება საკარტოზიოს უბანში
8. დანგრეული შენობის დემონტაჟი სოფლის ცენტრში
9. წყალგამტარი მილის ჩაწყობა

1. ცენტრის ბაღის იატალის რემონტი, კედლის შეღებვა - 55
ხმა
6. სოფლის ბიბლიოთეკის კარ-ფანჯრების გამოცვლა,საოფისე
მაგიდის და 30 სკამის შეძენა - 55 ხმა
5. საუბნო გზების მოხრეშვა-მოგრეიდერება :
საკაულიოს,საკაწარაოს,საშელეგიოს,ლემამფორეს,საჩიტრაი
ოს, საბოკუჩაოს უბნებში - 52ხმა
2. საჩიტაიოს ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა - 50 ხმა
8. დანგრეული შენობის დემონტაჟი სოფლის ცენტრში - 50ხმა
3. წყალგამტარი არხების მოწყობა: ა)გაბუნიას კარი 100 მ
7. ცხაურის გაკეთება საკარტოზიოს უბანში - 35ხმა
4. წყალგამტარი არხების მოწყობა: ა) საჯიჯელაოს უბანი
180მ, ბ)საშელეგიო50მ, გ) გოგიას კარი 60მ - 33 ხმა

1. საჯელაღონიოს უბნისთვის ლამპიონის კაბელის შეძენა
2. საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა
3. შედა საუბნო გზების მოხრეშვა-მოგრედირება
4. ლეჯიქეს უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 200მ. წყალგამტარი
მილის ჩაწყობა
5. ვ. ჯალაღონიას ფართობთან ხიდ-ბოგირის გაკეთება

3. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა - 32 ხმა
5. ვ. ჯალაღონიას ფართობთან ხიდ-ბოგირის გაკეთება - 32
ხმა
1. საჯელაღონიოს უბნისთვის ლაპმიონის კაბელის შეძენა 28 ხმა
2. საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა - 25 ხმა
4. ლეჯიქეს უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 200მ.
წყალგამტარი მილის ჩაწყობა - 23 ხმა

1. გარე განათება
2. სკვერის კეთილმოწყობა
3. ამბულატორიის ეზოს შემოკავება
4. ელ კაბელი 2500მ
5. ხიდბოგირი საპაპაოში
6. ელ. მრიცხველი სასაფლაოს ტერიტორიაზე
7. გზების რეაბილიტაცია
8. ბაღის სათამაშოები
9. სტადიონის შემოკავება
10. შიდა გზები

5. ელ. მრიცხველი სასაფლაოს ტერიტორიაზე - 30 ხმა
4. ელ კაბელი 2500მ - 29 ხმა
1. გარე განათება - 28 ხმა
2. სკვერის კეთილმოწყობა - 27 ხმა
8. ბაღის სათამაშოები - 23 ხმა
5.ხიდბოგირი საპაპაოში - 22 ხმა
3. ამბულატორიის ეზოს შემოკავება - 21 ხმა
10. შიდა გზები - 20 ხმა
7. გზების რეაბილიტაცია - 19 ხმა
9. სტადიონის შემოკავება - 16 ხმა

1. საუბნო გზების შეკეთება
2. ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა
3. მოსაცდელის გადახურვა მდ. ოჩხომურის ხიდთან
4. გარე განათების მოწყობა
5. ელ.მრიცხველი
6. ცხაური
7. სანიაღვრე არხის ამოწმენდა
8 ელ. კაბელი 2000მ

2. ბაღისთვის სათამაშოების შეძენა - 22 ხმა
5.ელ. მრიცხველი - 21 ხმა
3. მოსაცდელის გადახურვა მდ. ოჩხომურის ხიდთან - 20 ხმა
8. ელ. კაბელი 2000მ - 20ხმა
4. გარე განათების მოწყობა - 19 ხმა
7. სანიაღვრე არხის ამოწმენდა - 19 ხმა
1. საუბნო გზების შეკეთება - 18 ხმა 6. ცხაური - 14 ხმა

1. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
2. მე-4 ქუჩაზე მცხოვრები 10 ოჯახისთვის წყლის მიყვანა
3. გარე განათების მოწყობა
4. 39-ე ქუჩაზე ხიდბოგირის გაკეთება
5. ფრენბურთის მოედანზე ჭიშკრისა და ღობის შეკეთება
6. პირველ,მეორე და მესამე საბავშვო ბაღებში ეზოების
კეთილმოწყობა,ჭების ამოწმენდა
7. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1. სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა - 165 ხმა
2. მე-4 ქუჩაზე მცხოვრები 10 ოჯახისთვის წყლის მიყვანა 128 ხმა
3. გარე განათების მოწყობა - 125 ხმა
4. 39-ე ქუჩაზე ხიდბოგირის გაკეთება - 118 ხმა
5. ფრენბურთის მოედანზე ჭიშკრისა და ღობის შეკეთება - 115
ხმა
6. პირველ,მეორე და მესამე საბავშვო ბაღებში ეზოების
კეთილმოწყობა,ჭების ამოწმენდა - 110 ხმა
7. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 107 ხმა
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1. მე-5 საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა,ჭიშკრის გამოცვლა,ჭის
ამოწმწნდა
2. გარე განათების მოწყობა
3. მე-15 ქუჩაზე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
4. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1. მე-5 საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა,ჭიშკრის
გამოცვლა,ჭის ამოწმენდა - 82 ხმა
2. გარე განათების მოწყობა - 73 ხმა
3. მე-15 ქუჩაზე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 49 ხმა
4. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 53 ხმა

1. სკვერის კეთილმოწყობა-განაშენიანება
2. გარე განათების მოწყობა
3. საბავშვო ბარისთვის ტელევიზორის შეძენა
4. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1. სკვერის კეთილმოწყობა-განაშენიანება - 48 ხმა
2. გარე განატების მოწყობა - 43 ხმა
3. საბავშვო ბაღისთვის ტელევიზორის შეძენა - 41 ხმა
4.შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია - 40 ხმა

1. გარე განათება კირცხის ცენტრიდან ლეტეშის უბნამდე
2. საბავშვო ბაღისთვის ატრაქციონების მოწყობა და ცივი წყლის
დისპანსენერების შეძენა (2ცალი)
3. ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა
4.საადონიოს უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
5. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
6. გარე განათების დამონტაჟება

1. გარე განათება კირცხის ცენტრიდან ლეტეშის უბნამდე - 70
ხმა
6. გარე განათების დამონტაჟება - 66 ხმა
3. ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა - 65 ხმა
5. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა - 64 ხმა
4. საადონიოს უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 60
ხმა
2. საბავშვო ბაღისთვის ატრაქციონების მოწყობა და ცივი
წყლის დისპანსენერების შეძენა (2ცალი) - 40ხმა

1. გ. ჯალაღონიას სახლის წინ ბეტონის არხი და რკინის მილი
2.გენადი მალანიას სახლთან ბეტონის მილი
3.სტადიონის განათება სარაქონის ცენტრში
4.სარაქონის საბავშვო ბაღისთვის ატრაქციონების მოწყობა და ცივი
წყლის დისპანსერის შეძენა
5.შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
6. გარე განათების დამონტაჟება

1. გ. ჯალაღონიას სახლის წინ ბეტონის არხი და რკინის
მილი - 65 ხმა
2. გენადი მალანიას სახლთან ბეტონის მილი - 60ხმა
3. სტადიონის განათება სარაქონის ცენტრში - 58 ხმა
6. გარე განათების დამონტაჟება - 55 ხმა
5. შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა - 53 ხმა
4.სარაქონის საბავშვო ბაღისთვის ატრაქციონების მოწყობა
და ცივი წყლის დისპანსერის შეძენა - 50 ხმა

1. ბეტონის სანიარვრე არხის მოწყობა ეგიარზენის უბანში
2. საპერტაიოს უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა და გზის
მოხრეშვითი სამუშაოები
3. ლეწურწუმეს ცენტრში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და
სათამაშოების შეძენა
4. ეგიარზენის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა და სატამაშოების
შეძენა
5. ეგიარზენის უბანში ორი ცხაურის მოწყობა
6. საწურწუმიოს უბანში გზის მოხრეშვა

1. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ეგიარზენის უბანში - 78
ხმა
2. საპერტაიოს უბანში სანირვრე არხის მოწყობა და გზის
მოხრეშვითი სამუშაოები - 72 ხმა
3.ლეწურწუმეს ცენტრში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და
სათამაშოების შეძენა - 67 ხმა
4. ეგიარზენის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა და
სათამაშოების შეძენა - 62 ხმა
5. ეგიარზენის უბანში ორი ცხურის მოწყობა - 57 ხმა
6. საწურწუმიოს უბანში გზის მოხრეშვა - 54 ხმა

1. გზის მოხრეშვა რეაბილიტაცია
2.ტუმბოს შეძენა საესართიოს უბანში
3. წყალსაქაჩის სათავე ნაგებობის მოწყობა
4. 25მმ-იანი პლასტმასის მილის შეძენა 400მეტრი

1. გზის მოხრეშვა რეაბილიტაცია - 42 ხმა
2. ტუმბოს შეძენა საესართიოს უბანში - 37 ხმა
3. წყალსაქაჩის სათავე ნაგებობის მოწყობა - 35 ხმა
4. 25მმ-იანი პლასტმასის მილის შეძენა 400 მეტრი - 34 ხმა

1. სახუნტუოს უბანში წყალსაქაჩის ტუმბოს შეძენა
2. საწახნაკიოს უბანში გარე განათების მოწყობა
3. საგობეჩიოს უბანში გარე განათების მოწყობა
4. 500 ნმეტრის ელ.სადენის შეძენა გარეგანათებისთვის
5. სანაჭყებიოს უბანში მოხრეშვითი სამუშაოები

1. სახუნტუოს უბანში წყალსაქაჩის ტუმბოს შეძენა - 74 ხმა
2. საწახნაკიოს უბანში გარეგანათების მოწყობა - 70 ხმა
3. საგობეჩიოს უბანში გარე განათების მოწყობა - 67 ხმა
4. 500 მეტრი ელ.სადენის შეძენა გარე განათებისთვის - 65 ხმა
5. სანაჭყებიოს უბანში მოხრეშვითი სამუსაოები - 58 ხმა
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1. გარე განათების მოწყობა
2. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა
3. საბავშვო ბაღისთვის ტელევიზორის შეძენა

1. გარე განათების მოწყობა - 28 ხმა
2. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 24 ხმა
3. საბავშვო ბაღისთვის ტელევიზორის შეძენა - 20 ხმა

30

1. მემორიალის რეაბილიტაცია
2. გარე განათების მოწყობა
3. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა

1. მემორიალის რეაბილიტაცია - 27 ხმა
2. გარე განათების მოწყობა -25 ხმა
3. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა - 20 ხმა

0
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1. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა. ზემო ლეახალე
2. გარე განათების მოწყობა

1. შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა. ზემო ლეახალე - 22 ხმა
2. გარე განათების მოწყობა - 20 ხმა

0

1. სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ზედა გარახას უბანში
2. სანიაღვრე არხების მოწყობა ლესელიძე-ყაზბეგის ქუჩებზე
3. გზების მოხრეშვა რეაბილიტაცია
4. გარე განათების კაბელის შეძენა 200მ
5. სანიაღვრე ცხაურის მოწყობა ქვედა გარახაში
6. მასალის მიწოდება წყლის რეაბილიტაციისთვის
7. მასალის მიწოდება გზისპირა კედლის ჯებირის
რეაბილიტაციისთვის

1. სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ზედა გარახას უბანში - 32
ხმა
2. სანიაღვრე არხების მოწყობა ლესელიძე-ყაზბეგის ქუჩებზე 21 ხმა
3. გზების მოხრეშვა რეაბილიტაცია - 20 ხმა
4. გარე განათების კაბელის შეძენა 200მ - 18 ხმა
5. სანიაღვრე ცხაურის მოწყობა ქვედა გარახაში - 16 ხმა
6. მასალის მიწოდება წყლის რეაბილიტაციისთვის - 8 ხმა
7. მასალის მიწოდება გზისპირა კედლის ჯებირის
რეაბილიტაციისთვის - 6 ხმა
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ლექარჩე
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