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სახელი, გვარი 

 
 

სტატუსი 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

 

1 

 
ალექსანდრე 
ლილუაშვილი 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

 

 

599414183 

 

a.liluashvili@vani.gov.ge 

 

2 
 

გიორგი ივანიაძე 
თავმჯდომარის მოადგილე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

 

 

593943461 

Giorgi.ivaniadze@vani.gov.ge 
giorgivani@yahoo.com 

 
 

3 

 

 

გელა ჩიკვაიძე 

იურიდიული, სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

 

 
 

 

551455845 

 

 

Gela.chikvaidze@vani.gov.ge 
chikvaidzegela8@gmail.com 

 

 
4 

 

 

 

კობა ტოხვაძე 

კულტურის, განათლებისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა 

კომისიის თავმჯდომარე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

 
 

 

 

598104441 

 
 

Koba.tokhvadze@vani.gov.ge 

tokhvadzekoba@gmail.com 

 
5 

 

ტარიელ ბარამიძე 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები 

 

 

 

595908533 

tbaramidze62@gmail.com 

 

6 

 

რამაზ არველაძე 

ჯანდაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე 
ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

 

 

514000979 

ramazarveladze22@gmail.com 
ramaz.arveladze@vani.gov.ge 

 

 

7 

 

 

გიგა გოგიბერიძე 

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

საკითხებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

კომისიის თავმჯდომარე. 
ფრაქცია ქართულის ოცნება-მწვანეები 

 
 

595096050 

 

 

Giga.gogiberidze@vani.gov.ge 
gogiberidzegiga8@gmail.com 

 

8 

 

გელა ვარდოსანიძე 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

თავმჯდომარე 

 

598572961 

Gela.vardosanidze@vani.gov.ge 

Gela.vardosanidze61@gmail.com 
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mailto:Giorgi.ivaniadze@vani.gov.ge
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9 
 

კობა ძაგნიძე 
ფრაქცია „ევროპული საქართველო“ - 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის 

თავმჯდომარე 

 
 

557727272 
vanidzagnidze@gmail.com 

10 
 

აპალონ რამიშვილი 

ფრაქცია „ევროპული საქართველო“ - 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

599143112 
apalon.ramishvili@gmail.com 

11 
 

გია ოჩხიკიძე 

ფრაქცია „ევროპული საქართველო“ - 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

595908077 
giaochkhikidze96@gmail.com 

 

12 
 

ეთერ ჭიჭინაძე 

ფრაქცია ქართული ოცნება 
– კონსერვატორები 

თავმჯდომარე 

 

593496353 

 

Eteri.chichinadze@vani.gov.ge 
chichinadzeeter@gmail.com 

13 დავით კაკაბაძე საკრებულოს წევრი 
 

595908050 
davitkakabadze8@gmail.com 

14 თორნიკე ერისთავი საკრებულოს წევრი 599981199 tornikeeristavi941@gmail.com 

15 
 

თამარ შენგელია 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

598377788 
shengeliatamar7@gmail.com 

16 
 

თამთა დვალიშვილი 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

557541745 
dvalishvilitamta@gmail.com 

17 
 

გელა ღვიტიძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები 

თავმჯდომარე 

 

595096172 
gelagvitidze678@gmail.com 

18 
 

გია ხარაბაძე 
ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

595355647 
kharabadzegia487@gmail.com 

19 
 

მალხაზი ცერცვაძე 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

599565401 
malxazicercvadze65@gmail.com 

20 
 

ვლადიმერ ჭვალაძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები. 

თავმჯდომარე 

 

595406003 
Vladimer.chvaladze1971@gmail.com 

21 
 

დავით ხარძეიშვილი 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

 

593618114 
davitkhardzeishvili2@gmail.com 

22 
 

ბიჭიკო პაიკიძე 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები  

577717134 
bichikopaikidze1@gmail.com 

 

23 ალექსანდრე 
ოქროპირაშვილ 

ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

577958454 
aleqsandre.oqropilashvili@gmail.com 

24 
 

ოლეგი მიქელთაძე 
ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

577975707 
olegi.miqeltadze@gmail.com 

mailto:vanidzagnidze@gmail.com
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25 შალვა ლორთქიფანიძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები  

577357203 
shalva.lortkifanidze@gmail.com 

26 
 

რობიზონ ფუტკარაძე 
ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

599917785 
robizon.futkaradze@gmail.com 

27 
 

ივანე კორძაძე 
ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები 

 

577171178 
Vankorvan1971@gmail.com 

28 ამირან ტალახაძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები  

558747147 
talakhadzeamiran4@gmail.com 

29 პაატა ხურციძე ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები 599345672 pkhurcidze@gmail.com 

30 
 

თენგიზ დვალიშვილი 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

599227794 
dvalishvilitengiz200@gmail.com 

 

31 
 

ვარლამ გიორგაძე 

ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები, თავმჯდომარის 

მოადგილე 

 

591977947 
giorgadzevarlam80@gmail.com 

 

 

32 
 

დავით ადეიშვილი 

ფრაქცია ქართული ოცნება – 

კონსერვატორები, თავმჯდომარის 

მოადგილე 

 

557650323 
adeishvilidavit4@gmail.com 

33 შოთა გიორგაძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ 
 

577602019 

Shota.giorgadze@vani.gov.ge 

shotagiorgadze8@gmail.com 

34 მერაბი ხურციძე ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები 599714559 merabi.khurcidze@gmail.com 

35 
 

სანდრო ხურციძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეები 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

599414183 
khurcidzesandro30@gmail.com 

 


