
N 113

18/04/2018

„მსოფლიო ბანკის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის 

ფონდის, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს ბიუჯეტით 
დაფინანსებული საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციის, 

მოდერნიზაციის, მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო 
სამუშაოების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი პროექტების მიმდინარეობისას, 

განსახლებისა და გარემოს დაცვის პროცედურებთან დაკავშირებით წარმოშობილი პრობლემური 
საკითხების შესწავლის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი 

რეკომენდაციების წარდგენის მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და კომისიის 
საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2017 

წლის 5 დეკემბრის №387 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. „მსოფლიო ბანკის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, არაბთა ეკონომიკური განვითარების 
ქუვეითის ფონდის, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს 
ბიუჯეტით დაფინანსებული საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციის, 
მოდერნიზაციის, მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო 
სამუშაოების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი პროექტების მიმდინარეობისას, 
განსახლებისა და გარემოს დაცვის პროცედურებთან დაკავშირებით წარმოშობილი პრობლემური 
საკითხების შესწავლის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი 
რეკომენდაციების წარდგენის მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და კომისიის 
საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2017 
წლის 5 დეკემბრის №387 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მსოფლიო ბანკის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, არაბთა ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის 
ფონდის, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს ბიუჯეტით 
დაფინანსებული საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციის, 



მოდერნიზაციის, მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო 
სამუშაოების ჩატარების მიზნით განსახორციელებელი პროექტების მიმდინარეობისას, 
განსახლებისა და გარემოს დაცვის პროცედურებთან დაკავშირებით წარმოშობილი პრობლემური 
საკითხების შესწავლის და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (შემდგომში - დეპარტამენტი) 
ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენის მიზნით შეიქმნას 
მუდმივმოქმედი კომისია (შემდგომში - კომისია) შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ირაკლი ქარსელაძე - კომისიის თავმჯდომარე, დეპარტამენტის თავმჯდომარე;
ბ) ალექსანდრე თევდორაძე - კომისიის თავჯდომარის მოადგილე, დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) ნუგზარ გასვიანი - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
დ) ლევან კუპატაშვილი - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
ე) სალომე წურწუმია - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის 

უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);
ვ) ფიქრია კვერნაძე - კომისიის წევრი, დეპატრამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსის 

მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე);
ზ) ავთანდილ გვაზავა - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის სარეაბილიტაციო პროექტების 

მართვის სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);
თ) დავით კალაძე - კომისიის წევრი, დეპარტამეტის საავტომობილო გზების საინჟინრო - 

ტექნიკური სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);
ი) დავით საჯაია - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის ფინანსების მართვის სამსახურის 

უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);
კ) გიორგი ერაგია - კომისიის წევრი, დასავლეთ საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის 

პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი);

ლ) ნოდარ აღნიაშვილი - კომისიის წევრი, დასავლეთ საქართველოს საგზაო 
ინფრასტრუქტურის პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე);

მ) მიხეილ უჯმაჯურიძე - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის განსახლების სამსახურის 
უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი);

ნ) ნინო მცურავიშვილი - კომისიის წევრი, დეპარტამენტის განსახლების სამსახურის 
უფროსის მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე);

ო) გია სოფაძე - კომისიის წევრი, გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსი (პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).

პ) პავლე გამყრელიძე - კომისიის წევრი, საავტომობილო გზების ადმინისტრირების 
სამსახურის უფროსი (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).“.

2. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლს განვახორციელებ პირადად.
3. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

მისი გაცნობიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში.

ირაკლი ქარსელაძე

დეპარტამენტის თავმჯდომარე


