
              მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული -ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური 

 

№ თანამდებობა სახელი, გვარი ტელეფონის 

ნომერი 

ელ.ფოსტა 

 1. 

 

 სამსახურის უფროსი  დავით გაბუნია 571552177 Dato_gdi@yahoo.com 

2.  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

წარმომადგენლებთან კოორდინაციის 

განყოფილების უფროსი  

ავთანდილ  

ხელაძე 

599676760 xeladzeavto@gmail.com 

3. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

წარმომადგენლებთან კოორდინაციის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი  

მინდია კიკვაძე 595854910 mindiakikvadze@mail.ru 

4. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

წარმომადგენლებთან კოორდინაციის 

განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი  

გოჩა 

ჩახუნაშვილი 

599119049  

5. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან  

ურთიერთობის  განყოფილების უფროსი 

სოფიკო 

გიორგაძე 

599409291 sofiogiorgadze@mail.ru 

6. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საკითხებში  

ეკატერინე 

ნამიჭეიშვილი 

596407740 Ekako-n@mail.ru 

7. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

საქმისწარმოების საკითხებში 

მარიზა 

კლდიაშვილი 

595308073 marizakldiashvili@gmail.com 



8. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

ელექტრონული ავტომატიზებული 

საქმისწარმოების საკითხებში 

ნათია  ბუაჩიძე 595096169 Natiabuachidze6@gmail.com 

 

9. 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

მედეა  ხოჯავა 599429390 Xojava1958@mail.ru 

10. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  

რიტა  ძაგნიძე 

 

595308076 ritadzagnidze@mail.ru 

11. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განყოფილების მესამე 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

ბელა დოღონაძე 577602011 bela.doghonadze@gmail.com 

12. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  

იურიდიული  და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების  უფროსი 

მარინა ღვინიანიძე  593118927 marinola25@mail.ru 

13. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

იურიდიული  განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი 

ნარგიზი ალფაიძე 

 

595096175 nargizivani@mail.ru 

14.  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი ადამიანური  რესურსების  

მართვის  საკითხებში 

ჟუჟუნა  

თურმანაული 

599019298 

 

jturmanauli@mail.ru 

15 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების 

მართვის განყოფილების პირველი 

კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

ილია  

სულაქველიძე 

599322910 Ilia sulaqvelidze @yahoo.com 



16. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

იურიდიული  განყოფილების მესამე 

კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი 

ვალერი 

ქავთარაძე 

 

599103486 valeri_kavtaradze@mail.ru 

17. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების 

უფროსი 

ვანდა გიორგაძე 595908519 vandagiorgadze@yahoo.com 

18. მეორადი სტრუქტურული სახ. შესყიდვების 

განყოფილების მეორე კატეგორიის  უფროსი 

სპეციალისტი 

ეთერი გიორგაძე 595908542 etergiorgadze@gmail.com 

19 სახ. შესყიდვების განყოფილების მეორე 

კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი 

შესყიდვების საკითხებში 

მირზა ხურციძე 577284511 XurcidzE-mirza@mail>ru 

 


