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                                                ΑΠΟΦΑΣΖ   
                                         Ζ Γήκαξρνο Σθύδξαο 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Τν από 31/8/2019 Πξαθηηθό Οξθσκνζίαο Γεκάξρνπ, Γεκνηηθώλ 
Σπκβνύισλ, Σπκβνύισλ Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Σθύδξαο θαη Τνπηθώλ 
Θνηλνηήησλ, εθπξνζώπσλ Τνπηθώλ Θνηλνηήησλ. 
2. Τελ πεξ. γ΄ θαη δ’ ηεο §1 θαη ηεο §6 ηνπ άξζ. 58 ηνπ Λ. 3852/2010 
6. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 75, 80, 88 θαη 89 ηνπ Λ. 3463/06, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. 
7. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94,95 θαη 97 ηνπ Λ. 3852/2010, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/19-07-2018 (ΦΔΘ 133). 
4. Τελ αξ.82/59633/20-8-2019 εγθύθιην Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί 
Οξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ. 
5. Τν αξηζ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΔΘ πνπ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
απνγξαθήο πιεζπζκνύ – θαηνηθηώλ 2011 πνπ αθνξνύλ ζην λόκηκν πιεζπζκό 
(δεκόηεο) ηεο ρώξαο. 
8. Τνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Σθύδξαο (ΦΔΘ Αξ. Φύιινπ 1793 /8 Απγνύζηνπ 2011) 
9.Τν γεγνλόο όηη πξέπεη λα νξηζζνύλ Αληηδήκαξρνη ζηηο αληίζηνηρεο νξγαληθέο 
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. 
10. Τηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Σθύδξαο 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 
 

Οξίδεη ηνπο παξαθάησ Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο: 
 
α) Γηαθακόδε Μαξία ηνπ Αζαλαζίνπ 
β) Μέγα Μηραήι ηνπ Αιεμάλδξνπ 
γ) Γεξαληίδε Υαξάιακπν ηνπ Γεωξγίνπ 
δ) ηακαηέιν Γεώξγην ηνπ Αλαζηαζίνπ 
ε) Σεξδίδε Κωλ/λν ηνπ όιωλνο 
σο Αληηδεκάξρνπο από 01-09-2019 έωο 31-08-2020 θαη ηνπο 
κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο αλαιπηηθά: 
Α. Σηελ θ.Γηαθακόδε Μαξία ηνπ Αζαλαζίνπ, Αληηδήκαξρν κεηαβηβάδεη 
ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σθύδξαο ηηο αξκνδηόηεηεο α, β, γ, δ, ε, ηεο 
§4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
α) Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζην Γήκν Σθύδξαο. 



β) Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 
βξίζθεηαη ζην Γήκν Σθύδξαο. 
γ) Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 
δ) Τηο θαζ ύιελ αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: 
1)ζην Τκήκα Υπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ, όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. α ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο. 
2)ζην Τκήκα Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ, όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. β ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο. 
3)ζην απηνηειέο ηκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ & 
Αζιεηηζκνύ όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην 
άξζξν 12 ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο. 
Τελ επνπηεία θαη επζύλε γεληθόηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Θνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο. 
 

-ζεώξεζεο, αηνκηθέο ή νηθνγελεηαθέο, 
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

α ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ ηκήκαηνο Θνηλσληθήο 
Πξόλνηαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Λενιαίαο. 

Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ. 
. 

3) Σην γξαθείν Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο θαη Ιεμηαξρείνπ (Κεηξώα Αξξέλσλ-
Δθινγηθνί Θαηάινγνη-Ηζαγέλεηα), όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη 
θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. β ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο. 

ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από ην ελ ιόγσ γξαθείν 
νηεηηθώλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

 
 

 
4) Τελ ιεηηνπξγία ηνπ ΘΔΠ, όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη 
νξίδνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο. 
5) Τελ ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
 
-Αληηδήκαξρν ζηα όξηα ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Μελείδνο ηηο 
αξκνδηόηεηεο α, β, γ, δ, ε, ηεο §4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3852/2010 θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
α) Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ δεκνηηθή ελόηεηα. 
β) Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 
γ) Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 
βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 



δ) Υπνγξάθεη κε εμνπζηνδόηεζε ηεο δεκάξρνπ, βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη 
ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, όπσο ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθώλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ηελ έθδνζε 
βεβαηώζεσλ κόληκεο θαηνηθίαο, 
ε) Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 Δπίζεο ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ Πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ ηέιεζή ηνπο 
Δπίζεο ε αλσηέξσ αληηδήκαξρνο νξίδεηαη αλαπιεξώηξηα ηεο Γεκάξρνπ. 
 
Β. Σηνλ θ. Μέγα Μηραήι ηνπ Αιεμάλδξνπ, Αληηδήκαξρν κεηαβηβάδεη,  
Τηο θαζ’  ύιελ  αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: 
1) ζηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη 
νξίδνληαη ζην άξζξν 14 παξ. γ ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο: 

 
 

 
 

νύο θαηαιόγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά 
εληάικαηα πιεξσκήο ησλ δαπαλώλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζζεί από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ( άξζξν 58 παξ. 1 πεξηπη. Δ λ.3852/10, ΦΔΘ 
114 Α΄/2006 . άξζξν 22Β.Γ. 
15-6-1959, ΦΔΘ 114 Α΄ /1959 . ΔΣΤκ VII175/2007 ), θαζώο θαη όια ηα 
έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά, βεβαηώζεηο θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνλνκηθή ππεξεζία, 

νγξαθή εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πνπ 
αθνξνύλ ηελ κηζζνδνζία ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο Γήκαξρνπ. 

εδάθην α θαη ζηελ παξαγ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Λ.3463/06/ΓΘΘ. 

Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ θαη Γηαρείξηζεο πιηθνύ. 
2. Σηελ επνπηεία (επίβιεςε, θαηεύζπλζε, έιεγρν) όιεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 
 

3. Τε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

 Δπίζεο ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ Πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ ηέιεζή ηνπο 
 
 
Γ. Σηνλ θ. Γεξαληίδε Υαξάιακπν ηνπ Γεωξγίνπ, Αληηδήκαξρν 
κεηαβηβάδεη ηηο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: 
1) ηελ Γηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη Πνιενδνκίαο, όπσο αλαιπηηθά θαη 
εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο: 
α) Τκήκα Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 
β) Τκήκα Σπγθνηλσληώλ θαη Αδεηνδνηήζεσλ 
γ) Τκήκα Πνιενδνκίαο 
θαη εηδηθόηεξα:  



-Tελ επνπηεία, έιεγρν θαη επζύλε έξγσλ, επίβιεςε, θαηεύζπλζε, έιεγρν όινπ 
ηνπ ηκήκαηνο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ, ηεο κειέηεο θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα 
ηελ αξηηόηεξε, απνηειεζκαηηθόηεξε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο θαη εηδηθόηεξα: 
- ηελ επηκέιεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, παξαιαβήο θαη ηεο νκαιήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ θηηξίσλ ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ από ηερληθήο άπνςεο. 
- ζηελ επνπηεία νδνπνηίαο & ινηπώλ έξγσλ ππνδνκήο ( θαηαζθεπήο θόκβσλ, 
δηαβάζεσλ, θζνξώλ αζθαιηνηάπεηα, γεθπξώλ, αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ. 
δηεπζεηήζεηο θαη θαιύςεηο ξεκάησλ, δηάλνημεο αγξνηηθώλ θαη αζηηθώλ δξόκσλ 
θ.ι.π.) 
- ζηελ επνπηεία δηακόξθσζεο ππαίζξησλ ρώξσλ (πεδόδξνκνη, πεδνδξόκηα, 
πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο , αζιεηηθνί ρώξνη θ.ι.π.) 
- ζηελ επίβιεςε θαη ζύληαμε πάζεο θύζεσο κειεηώλ από ηελ Τερληθή 
Υπεξεζία. 
- ζηελ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο. 
- ζηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ ζε πάζεο θύζεσο νηθνδνκηθέο 
εξγαζίεο. 
- ζηελ επνπηεία ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηερληθά ζέκαηα. 
-ζηελ επνπηεία ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 
Δπίζεο, ηελ επνπηεία ηνπ γξαθείνπ πνιενδνκίαο: 

 
 

 
 

ηθώλ αδεηώλ 
 

-Τελ επνπηεία θαη επζύλε ηνπ Πνιενδνκηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ 
πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, Πνιενδνκηθώλ Κειεηώλ, 
Τνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ, νηθνδνκηθώλ αδεηώλ θαη ειέγρνπ , Απζαηξέησλ, 
Τερληθνύ Αξρείνπ – Γξακκαηείαο. 
- Σηελ θαηάξηηζε κεηά από πξνηάζεηο κειώλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο όισλ ησλ ηερληθώλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ηερληθή ππεξεζία θαη ηελ Γήκαξρν. 
- Σηελ επηκέιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ κε θαηάιιεια όξγαλα θαη ζπληήξεζεο 
απηώλ, πνπ αθνξνύλ: θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο αλαςπρήο, παηδηθέο ραξέο, 
αζιεηηθώλ ρώξσλ, ζρνιηθώλ ρώξσλ. 
- Λα πξνΐζηαηαη ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνθσηηζκνύ (ζπληήξεζε δηθηύσλ, 
αιιαγή ιακπηήξσλ ζε πάζεο θύζεσο ρώξνπο ). 
-Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηεο παξαπάλσ δηεύζπλζεο. 
2) ζην Απηνηειέο ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 
όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ 
ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο: 

αηηζκνύ αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο 
 

 
3) ηελ αξκνδηόηεηα ηεο ζεώξεζεο ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 Δπίζεο ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ Πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ ηέιεζή ηνπο 



Γ. Σηνλ θ. ηακαηέιν Γεώξγην ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηδήκαξρν 
κεηαβηβάδεη : ηηο θαζ’ ύιελ  αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: ζην απηνηειέο 
ηκήκα Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο όπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα 
αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο : 
1) ζην γξαθείν αγξνηηθήο παξαγσγήο 

θαηαθπγίσλ θιπ) 
2) ζην γξαθείν αδεηνδνηήζεσλ θαη ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ -  
Αξκνδηόηεηεο ρνξήγεζεο αδεηώλ εκπνξηθώλ θαη γεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 
Διέγρεη θαη ππνγξάθεη ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο. 

π ζηάζηκνπ 
εκπνξίνπ 
3) ζην γξαθείν απαζρόιεζεο θαη ηνπξηζκνύ 
4) ειέγρεη θαη ππνγξάθεη ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο 
θαζώο θαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 Δπίζεο ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ Πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ ηέιεζή ηνπο 
 
 
Δ. Σηνλ θ. Σεξδίδε Κωλ/λν ηνπ όιωλνο, Αληηδήκαξρν κεηαβηβάδεη: 
ηηο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ: 
1) ηηο ππεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηα Εσήο όπσο αλαιπηηθά θαη 
εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ΟΔΥ Γήκνπ Σθύδξαο: 

 ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη 
θξνληίδαο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηκεηεξίσλ 

ο ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηεο 
αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ, πεξηπνίεζεο ησλ ρώξσλ πξνο 
απνθπγή δηαζπνξάο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ 

 
2) ειέγρεη θαη ππνγξάθεη ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο 
3) έρεη ηελ επζύλε, επίβιεςε,  επνπηεία, έιεγρν , θαηεύζπλζε όινπ ηνπ 
πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξαζίλνπ 
4) ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 Δπίζεο ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ Πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ ηέιεζή ηνπο 
 

1. Όηαλ ε Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο αζθεί ε 
Αληηδήκαξρνο θ. Γηαθακόδε Καξία. 

2. Όηαλ ε αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Κέγαο Κηραήι. 

3. Όηαλ ν αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Γεξαληίδεο Φαξάιακπνο. 

4. Όηαλ ν αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Σηακαηέινο Γεώξγηνο. 

5. Όηαλ ν αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ.Τεξδίδεο Θσλ/λνο. 

 
Αλ ν θαηά ηόπν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κελείδαο απνπζηάδεη ή 
θσιύεηαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αζθεί ν Αληηδήκαξρνο ηακαηέινο Γεώξγηνο. 



 
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη εάλ δελ 
ππάξρεη ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Λνκνύ θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σθύδξαο θαη ζην πξόγξακκα ΓΗΑΥΓΔΗΑ. 
Από ηελ απόθαζε απηή πξνθύπηεη δαπάλε γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. 
 
 

Η ΔΗΜΑΡΥΟ 
 
 

Αηθαηεξίλε Ιγλαηηάδνπ 
 
 

Γλσζηνπνίεζε:  
1) Οξηδόκελνπο Αληηδεκάξρνπο 
2) Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σθύδξαο 
3)Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  Καθεδνλίαο Θξάθεο  


