
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

 Τοπική κοινότητα Στενιών 

 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/1-∆.Α.Α./ΣΤΕ/140 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/1: «Απολογισµός 1990»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1990 [1990, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/2: «Απολογισµός 1991»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1991 [1990, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/3: «Απολογισµός 1992»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1992 [1992, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/4: «Απολογισµός 1993»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1993 [1993, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/5: «Απολογισµός 1994»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1994 [1994, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/6: «Απολογισµός 1995»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1995 [1995, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/7: «φ. 16 Ύδρευση»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την ύδρευση, 

εγκυκλίους σχετικά µε έργα, εκτέλεση έργων, συντήρηση έργων, τελών ύδρευσης, 

λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης, φάκελο δικογραφίας κοινότητας Στενιών κατά 

Μιχαήλ Φ. Ζαννάκη [1988-98, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/8: «φ. 23 Οδοποιίας, γεφυρών, υπονόµων»: περιέχει υποφακέλους 

σχετικά µε κατασκευή οδού, συντήρησης, γενικών εγγράφων σχετικά έργα, σχέδιο 

πόλεων-οικοδοµών [1990-98, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/9: «φ. 31 Ληξιαρχείου γενικά»: περιέχει κενά έντυπα και υποφακέλους 

µε έγγραφα σχετικά µε αποστολή αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, µισθολογικές 

καταστάσεις υπαλλήλου, εκθέσεις επιθεωρήσεων, κενά έντυπα δελτία στατιστικής, 

στατιστικά κίνησης πληθυσµού, [1978-98, 240 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/10: «φ. 32 ∆ηλώσεις Ιερέων»: περιέχει δηλώσεις ιερέων σχετικά µε 

βαπτίσεις και γάµους για ληξιαρχική χρήση [1967-98, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/11: «φ. 36 Ιατρικές Βεβαιώσεις»: περιέχει ιατρικές βεβαιώσεις θανάτων 

για ληξιαρχική χρήση [1963-98, 60 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/12: «φ. 34 Αδειών Εισαγγελέως»: περιέχει αποφάσεις του ειρηνοδίκη 

σχετικά µε ληξιαρχικά ζητήµατα και δικαστικών αποφάσεων για διαζύγια, 

αναγνωρίσεις παιδιών, διορθώσεις ληξιαρχείου, υιοθεσίας [1977-88, 10 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/13: Ύδρευση: περιέχει λυτά έγγραφα σχετικά µε υδροδότηση (1992-93), 

γεωτρήσεις [1991-93, 50 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/14: Εισερχόµενη Αλληλογραφία: περιέχει εισερχόµενη αλληλογραφία 

από Νοµαρχία Κυκλάδων σχετικά µε έργα υποδοµής, σχέδια προϋπολογισµού (1999-

2002) [1999-2002, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/15: Έργα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη διαµόρφωση πλατείας (1996), 

διάνοιξη-βελτίωση δρόµου προς αντλιοστάσιο(1995-99), βελτιώσεις ύδρευσης, 

κατασκευή τοιχίου, αναπαλαίωση πηγής Αγά [1990-99, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/16:Έργα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε ασφαλτόστρωση αµαξιτού 

δρόµου [1990-98, 60 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/17: Ληξιαρχικά: περιέχει ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάµων, 

θανάτων [1976-95, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/18: «Αιτήσεις αποζηµιώσεων για εγκλήµατα Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου»: 

περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις αιτήσεις για αποζηµιώσεις από το Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο [1995, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/19: «Ι. Καποδίστριας»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αλλαγή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης µε βάση το πρόγραµµα Ι. Καποδίστριας [1998, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/20: «Φάκελλος εισερχοµένων-εξερχοµένων τηλεγραφηµάτων»: περιέχει 

τηλεγραφήµατα [1984-91, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/21: «∆ηλώσεις ∆ΕΗ»: περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις µε τετραγωνικά 

µέτρα κατοικιών για χρήση της ∆ΕΗ [1975-98, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/22: «φ. 18 Φωτισµός»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον φωτισµό της 

κοινότητας, εκτέλεσης έργων, συντήρησης έργων, λειτουργίας υπηρεσίας φωτισµού 

και τελών [1989-98, 250 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/23: «φ. 2 Ιδρυτικών στοιχείων, ορίων τοπικής ιστορίας»: περιέχει 

έγγραφα σχετικά µε τα όρια της κοινότητας και την ίδρυσή τους [1976-92, 80 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/24: «φ. 20 Υγειονοµικής υπηρεσίας»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την 

υγειονοµική υπηρεσία και τη λειτουργία της, προµήθεια υλικού [1970-93, 40 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/25: «φ.22 Εκπαιδεύσεως-Συλλόγων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε 

εκπαιδευτικά θέµατα, εγκυκλίους, διορισµοί, οδηγίες, σχολικές εφορείες, εορτές, 

γυµναστήριο, αθλητικές οργανώσεις [1990-95, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/26: «φ. 21 Προνοίας»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε δωρεές ιδρυµάτων, 

πρόνοια [1991-93, 10 έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΣΤΕ/27: «φ. 3 Κοινοτικών αρχόντων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έξοδα 

παραστάσεων, εκλογής, διορισµών, ορκωµοσίες, ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, 

σύνδεσµοι, ενώσεις, [1990-97, 110 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/28: «φ. 6 Λογιστικού γενικά»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έργα, 

απαλλοτριώσεις και δανείων, προϋπολογισµοί (1991-98), απολογισµοί-λογοδοσίες 

[1991-98, 160 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/29: «φ. 9 Λειτουργία γραφείου-εορτασµών»: περιέχει έγγραφα σχετικά 

µε τη λειτουργία του γραφείου, αναλώσιµα, έξοδα φωτισµού, ταχυδροµικών τελών, 

σηµαιοστολισµοί, εορτές [1972-97, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/30: «φ. 24 Προσωπικής εργασίας»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε 

αποφάσεις, καταστάσεις, αλληλογραφία για προσωπική εργασία [1972-80, 50 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/31: «φ. 28 ∆ιαφόρων δηµόσιων υπηρεσιών»: περιέχει έγγραφα σχετικά 

µε τις συγκοινωνίες, οικονοµική εφορία, θρησκευµάτων [1991-98, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/32: Έσοδα-Έξοδα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε οικονοµικά ζητήµατα, 

εισπράξεις τελών, χρέη, εισφορά ΤΥ∆Κ, δαπάνες, αποζηµιώσεις, καταστάσεις 

πληρωµής και εσόδων, ταµείο παρακαταθηκών και δανείων [1981-87, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/33: «φ. 11 κοινοτικαί βοσκαί και δάση»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε 

την αναζήτηση πληροφοριών για δάση [1972-72, 2 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/34: «φ. 12 Κτηµατολογίου γενικός»: περιέχει αλληλογραφία σχετικά µε 

την κατάρτιση και τήρηση κοινοτικού κτηµατολογίου [1972-92, 20 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/35: «φ. 19 Καθαριότητος οδών, αποχωρητηρίων»: περιέχει έγγραφα 

σχετικά µε την καθαριότητα της κοινότητας, οδηγίες, έξοδα [1972-96, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/36: «φ. 29 Ειδικών θεµάτων»: περιέχει απογραφές, εκλογικά, τουρισµός, 

ξενοδοχεία, εκθέσεις, εµπόριο, βιοτεχνία, βιοµηχανία, Νοµαρχιακοί σύµβουλοι, 

ταµείο, δευτεροβάθµια νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, εργατικά, ζητήµατα ΙΚΑ, 

αποδηµία και επαναπατρισµός, ΕΡΤ, αγροτικές-αγορανοµικές διατάξεις [1990-97, 

400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/37: «φ. 26 Λοιπών Υπηρεσιών»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε 

κληρονοµιές, δωρεές, νεκροταφείο, άδειες εκταφής, ενταφιασµού [1991-98, 290 

έγγραφα] 

  

∆.Α.Α./ΣΤΕ/38: «φ. 25 Φορολογικών διαφορών»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την 

επίλυση φορολογικών διαφορών [1971-85, 40 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/39: «φ. 27 Γεωργικών-Κτηνοτροφικών και δασικών ζητηµάτων»: 

περιέχει έγγραφα σχετικά µε δασικά ζητήµατα, προστασία, ανάπτυξη, στατιστικές, 

οδηγίες για καλλιέργειες, καταπολέµηση ασθενειών [1991-98, 260 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/40: «Επιδοτήσεις αγροτών»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε επιδοτήσεις 

αγροτών [1987-97, 180 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/41: «φ. 10 Περιουσίας κινητής και ακινήτου»: περιέχει έγγραφα σχετικά 

µε αγορές ακινήτων από την κοινότητα, µισθώσεις και εκποιήσεις ακινήτων, 

συντήρηση, κληροδοτήµατα [1972-88, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/42: «φ. 15 Φόρων, τελών, δικαιωµάτων, εισφορών»: περιέχει 

εγκυκλίους, οδηγίες σχετικά µε φόρους και τέλη [1970-96, 140 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/43: «φ. 5 Προσωπικού γενικά»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε κρατήσεις 

για συντάξεις και ασφαλίσεις, εκλογής συµβουλίου προσωπικού ΟΤΑ, έκτακτο 

προσωπικό-συνεργία, µόνιµο προσωπικό [1988-98, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/44: «φ. 8 Κοινοτικού Καταστήµατος επίπλων και σκευών»: περιέχει 

έγγραφα σχετικά µε ανέγερση και συντήρηση, συνδροµές, συγγράµµατα , περιοδικά 

και εφηµερίδες, έπιπλα και σκεύη [1973-89, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/45: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: περιέχει δηλώσεις ΤΑΠ, καταστάσεις 

∆ΕΗ [1993-94, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/46: Αποφάσεις κοινοτικού συµβουλίου και εγκρίσεις: περιέχει τις 

αποφάσεις του κοινοτικού συµβουλίου και εγκρίσεις αυτών από τη Νοµαρχία [1993-

95, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/47: Αποφάσεις κοινοτικού συµβουλίου και εγκρίσεις: περιέχει τις 

αποφάσεις του κοινοτικού συµβουλίου και εγκρίσεις αυτών από τη Νοµαρχία [1992, 

120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/48: ∆ικαιολογητικά χρηµατικών ενταλµάτων: περιέχει δικαιολογητικά 

χρηµατικών ενταλµάτων [1996-97, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/49: Εισερχόµενα ποικίλα: περιέχει διορθώσεις σε δελτία ταυτότητας, 

αποστολή πιστοποιητικών [1990-93, 60 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/50: «Απολογισµός 1972»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1972 [1972, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/51: «Απολογισµός 1973»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1973 [19973, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/52: «Απολογισµός 1974»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1974 [1974, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/53: «Απολογισµός 1975»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1975 [1975, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/54: «Απολογισµός 1976»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1976 [1976, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/55: «Απολογισµός 1977»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1977 [1977, 150 έγγραφα]  
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/56: «Απολογισµός 1978»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1978 [1978, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/57: «Απολογισµός 1979»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1979 [1979, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/58: «Απολογισµός 1981»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1981 [1981, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/59: «Απολογισµός 1986»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1986 [1986, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/60: «Απολογισµός 1987»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1987 [1987, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/61: «Απολογισµός 1988»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον οικονοµικό 

απολογισµό του έτους 1988 [1988, 150 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/62: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών κ.α. [1991-

92, 330 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/63: Αιτήσεις και αντίγραφα πιστοποιητικών: περιέχει αιτήσεις για 

έκδοση πιστοποιητικών και αντίγραφα πιστοποιητικών [1984-85, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/64: Αιτήσεις και αντίγραφα πιστοποιητικών: περιέχει αιτήσεις για 

έκδοση πιστοποιητικών και αντίγραφα πιστοποιητικών [1996-98, 280 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/65: «Φάκελλος εγγράφων εφορίας, δηµοσίου ταµείου»: ποικίλα 

φορολογικά και οικονοµικά έγγραφα [1969-73, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/66: «φ. 1 Εµπιστευτικού πρωτοκόλλου»: πολιτική κινητοποίησης κ.α. 

[1967-71, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/67: «Φάκελλος στατιστικής 1978-98»: περιέχει έγγραφα, εγκυκλίους, 

οδηγίες σχετικά µε τη στατιστική [1978-98, 40 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/68: «φ. 4 Λειτουργία συµβουλίου»: περιέχει προσκλήσεις 

συνεδριάσεων, εισερχόµενα από Νοµαρχία µε οδηγίες [1972-92, 50 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/69: Στρατολογία: περιέχει προσκλήσεις, εγκυκλίους [1974-80, 100 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/70: «Αντιγράφων, εγγράφων, πρακτικών, συµφωνητικών, πρωτοκόλλων 

κ.λπ»: περιέχει ποικίλα έγγραφα σχετικά µε έργα, καταστάσεις, µελέτες, εγκρίσεις 

[1968-69, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/71: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών κ.α. [1993-

95, 400 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/72: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών [1988-89, 

400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/73: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών [1985-86, 

250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/74: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών [1986-87,300 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/75: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών κ.α. [1987-

88, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/76: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών κ.α. [1989-

90, 320 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/77: Αλληλογραφία: εισερχόµενη ποικίλη διοικητική και οικονοµική 

αλληλογραφία [1993-94, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/78: «Προσφορών έργων, προµηθειών κλπ»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε 

έργα, προσφορές και προµήθειες υλικών [1969-70, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/79: «Εκλογές 1998»: σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές 1998 [1998, 80 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/80: «Φάκελλος ΕΚΑΜ»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την έκδοση 

ταυτοτήτων [1987-90, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/81: «Φάκελλος αποφάσεων Νοµαρχίας»: περιέχει αποφάσεις και 

εγκρίσεις Νοµαρχίας [1985-91, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/82: «Φάκελλος αποφάσεων Νοµαρχίας»: περιέχει αποφάσεις και 

εγκρίσεις Νοµαρχίας [1969-70, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/83: Εγκύκλιοι: περιέχει εισερχόµενες εγκυκλίους από Νοµαρχία [1970, 

100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/84: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε εκλογές, εγκύκλιοι, οδηγίες, 

αλληλογραφία [1971-75, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/85: «Φάκελλος εγγράφων Νοµαρχίας Κυκλάδων-Αττικής-Υπουργείου 

κλπ»: περιέχει εισερχόµενη αλληλογραφία για διοικητικά θέµατα [1969-70, 60 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/86: Στρατολογικά: εγκύκλιοι, κλίσεις [1969, 40 έντυπα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/87: Αποφάσεις Νοµαρχίας: εγκρίσεις και αποφάσεις Νοµαρχία για 

ποικίλα διοικητικά θέµατα [1974-75, 40 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/88: Εισερχόµενη Αλληλογραφία: περιέχει αλληλογραφία από διάφορες 

υπηρεσίες ΕΛΤΑ, ∆ΕΗ, λιµεναρχείο, προϋπολογισµός (1972) [1970-72, 20 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/89: Εισερχόµενη Αλληλογραφία: περιέχει αλληλογραφία από Νοµαρχία 

Κυκλάδων περί υπαλλήλων ΟΤΑ ΕΛΤΑ, ∆ΕΗ κ.α. [1996-98, 600 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/90: «Απολογισµοί Σχολικής Επιτροπής ∆ηµοτικού Σχολείου Στενιών»: 

περιέχει απολογιστικά στοιχεία [1987-91, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/91: «φ. 30»: Σχετικά µε αλιεία, κατανοµή εσόδων και κρατικές 

ενισχύσεις ΟΤΑ [1981-90, 60 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/92: Ληξιαρχικές πράξεις: περιέχει ληξιαρχικές πράξεις, θανάτων, γάµων 

[1983-91, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/93: «∆ηλώσεις για το δρόµο του επάνω χωριού»: περιέχει δηλώσεις 

αποδοχής ή άρνησης απαλλοτρίωσης κτηµάτων για τον δρόµο [1980, 30 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/94: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις για χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων και 

σχετικά πιστοποιητικά, κενά έντυπα [1971-92, 50 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/95: «Χρήσιµα»: περιέχει αποφάσεις κοινοτικού συµβουλίου περί έργων 

εγκρίσεις νοµιµότητας από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [1996-98, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/96: «Φάκελλος αποδόσεως λογαριασµού προέδρου»: περιέχει αποδόσεις 

λογαριασµών, παραστατικά δαπανών, δικαιολογητικά, συµφωνητικά, αποδείξεις 

[1986-89, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/97: Λογαριασµοί: έγγραφα σχετικά µε λογαριασµούς για έργα και 

προµήθειες, έργα δρόµων, νεκροταφείου, καταστάσεις εξόδων-πληρωµών [1990, 100 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/98: Ύδρευση: περιέχει µελέτη υδρεύσεως, µετρήσεις, προϋπολογισµός, 

σχέδια [1968, 50 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/99: Πιστοποιητικά: Πιστοποιητικά προέδρου κοινότητας [1997-98, 200 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/100: «Φάκελλος δηµοπρασίας για περισυλλογή και µεταφορά των 

απορριµµάτων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη δηµοπρασία για την περισυλλογή 

των απορριµµάτων [1992-99, 40 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/101: «∆ιάφορα»: περιέχει έγγραφα-αλληλογραφία ενδεικτικά µε το 

δασαρχείο, το δηµόσιο ταµείο, λιµεναρχείο, διεύθυνση γεωργίας, στρατολογικά, 

υγειονοµικό σταθµό, στατιστικά, κυνηγετικός σύλλογος, ΝΑΤ, ∆ΕΗ, κυνήγι [1970, 

120 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/102: Εκλογικά: περιέχει εκλογικούς καταλόγους και εισερχόµενη 

αλληλογραφία [1993, 40 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/103: Ποικίλα: περιέχει έγγραφα-αλληλογραφία ενδεικτικά αποστολή 

εκλογικών βιβλιαρίων, κοινοποιήσεις εγκυκλίων, εισερχόµενα ΤΕ∆Κ, σύλλογοι, 

κλίσεις παράνοµης στάθµευσης [1992-94, 90 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/104: Έργα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε άρδευση, τσιµεντόστρωση, 

ύδρευση, προστατευτικό τοιχίο σε ρέµα κα. [1991-2002, 40 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/105: Αλληλογραφία: Εισερχόµενη αλληλογραφία για ποικίλα διοικητικά 

θέµατα µε διάφορες υπηρεσίες [1969-93, 500 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/106: «φ. 30»: περιέχει εισερχόµενα διαφόρων υπηρεσιών και εγκύκλιοι 

γενικού περιεχοµένου [1986-90, 90 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/107: «Απολογισµοί»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους απολογισµούς 

1982 και 1985 [1982-85, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/108: «φ. 30»: περιέχει εισερχόµενα διαφόρων υπηρεσιών και εγκύκλιοι 

γενικού περιεχοµένου [1981-85, 100 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/109: «φ. 27»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κτηνοτροφία, τα δάση 

και το κυνήγι [1977-90, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/110: «ΤΕ∆Κ-ΚΕ∆ΚΕ»: εισερχόµενη αλληλογραφία από ΤΕ∆Κ-ΚΕ∆ΚΕ 

[1993-94, 40 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/111: «ΤΕ∆Κ-ΚΕ∆ΚΕ»: εισερχόµενη αλληλογραφία από ΤΕ∆Κ-ΚΕ∆ΚΕ 

[1984-92, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/112: «∆ιάνοιξη δρόµου Πέρα Πάντα-Αγία Βαρβάρα»: Αναφορές του 

προέδρου και αλληλογραφία σχετική µε το έργο [1988-92, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/113: Απολογισµοί: περιέχει τους απολογισµούς 1982 και 1984 [1982-84, 

200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/114: «φ. 6»: περιέχει απολογισµό, ετήσια λογοδοσία, πιστώσεις 

εκτελεστέων έργων [1978-90, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/115: «φ. 6»: περιέχει απολογισµό, προϋπολογισµούς (1984-90) ετήσια 

λογοδοσία, πιστώσεις εκτελεστέων έργων [1972-82, 40 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/116: «φ. 5»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε το µόνιµο προσωπικό [1978-

90, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/117: «φ. 5»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έκτακτους υπαλλήλους, ΟΕΥ, 

συντάξεις, ασφαλίσεις, αποδοχών, υγείας και αδειών, ηθικών αµοιβών κ.α. [1973-90, 

200 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/118: «φ. 4»: περιέχει προσκλήσεις και αποδεικτικά για συνεδριάσεις 

κοινοτικού συµβουλίου [1972-90, 20 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/119: «φ. 3»: περιέχει έξοδα παραστάσεως, οδοιπορικά, ποινών, ηθικών 

αµοιβών, άδειες προέδρου και µελών Κ.Σ. κ.α. [1972-90, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/120: «φ. 3α»: περιέχει εκλογικά ΟΤΑ [1973-90, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/121: «φ. 16»: περιέχει αλληλογραφία περί ύδρευσης και εκτέλεσης 

σχετικών έργων [1972-90, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/122: «φ. 16»: περιέχει αλληλογραφία περί ύδρευσης και εκτέλεσης 

σχετικών έργων, τέλη και λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης [1972-90, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/123: «φ. 18»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον φωτισµό και σχετικά 

έργα [1974-90, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/124: «φ. 18»: περιέχει καταστάσεις τελών καθαριότητας, φωτισµού, 

δηµοτικών φόρων [1974-90, 50 έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΣΤΕ/125: «φ. 21»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε πρόνοια, καταλόγους 

απόρων, οικονοµικές ενισχύσεις για καθυστερηµένα παιδιά, πολύτεκνοι, έρανοι 

[1962-90, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/126: «φ. 22»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την εκπαίδευση και για 

αθλητισµό [1972-90, 90 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/127: Γεωργία: περιέχει έγγραφα σχετικά µε ακτήµονες, αγροτική 

τράπεζα, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ανάπτυξη πρασίνου [1976-90, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/128: Γεωργία-∆άση: περιέχει έγγραφα σχετικά µε µέτρα κατά 

θεοµηνιών, πυρκαγιών, πληµυρών κα. [1979-91, 70 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/129: «φ. 23»: περιέχει ποικίλα έγγραφα συντήρησης έργων, οδοποιίας, 

σχέδιο πόλης, οικοδοµές [1972-90, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/130: «φ. 29»: περιέχει εκλογικά έγγραφα, βιβλιάρια, καταλόγους, 

εκλογές ΟΤΑ, ΕΥΡ, τουρισµός, ξενοδοχεία, αγορανοµία, αστυνοµία, εµπόριο, 

βιοτεχνία, βιοµηχανία, εργατικά ΙΚΑ [1972-90, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/131: «φ. 28»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την οικονοµική εφορία, 

λοιπών υπηρεσιών, αγροτική ασφάλεια, συγκοινωνίες, χωροφυλακή στρατός [1972-

90, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/132: «φ. 26»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε δωρεές ιδιωτών, 

κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, νεκροταφείο [1974-90, 250 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/133: ∆ικαστικές επιδόσεις: περιέχει επιδόσεις δικογράφων µέσω ΑΤ 

Άνδρου και κοινότητας [1984-90, 60 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΣΤΕ/134: «Απογραφές»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε απογραφές 1981 και 

1991 [1981, 1991, 50 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/135: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε εκλογές [1976-90, 250 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/136: «Υδραγωγείο Στενιών»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε το 

υδραγωγείο και σχετικά έργα [1968, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/137: Εισερχόµενη αλληλογραφία: περιέχει εισερχόµενη αλληλογραφία 

από περιφέρεια και νοµαρχία, ΝΑΤ, συντάξεις, πολεοδοµία, δάση, κοινοτικά έργα, 

προγράµµατα, ερυθρός σταυρός κα. [1995-98, 500 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/138: Λογιστικά-οικονοµικά: περιέχει καταστάσεις πληρωµών αποδείξεις 

[1993-95, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/139: Λυτά 1917-42: περιέχει καταστάσεις-εντάλµατα πληρωµών 

σχολείου, σπαράγµατα εκλογικού καταλόγου (1945), σπαράγµατα δηµοτολογίου, 

αιτήσεις πιστοποιητικά καταστάσεις αεράµυνας [1917-42, 50 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΣΤΕ/140: Λυτά 1951-60: περιέχει εγκυκλίους Νοµαρχίας, στρατολογία, 

δηµόσιο ταµείο, εφορία, προσωπική εργασία, αλληλογραφία µε δήµο Άνδρου, 

αιτήσεις, πιστοποιητικά, τριµηνιαίοι λογαριασµοί, ψηφοδέλτια [1951-60, 120 

έγγραφα] 

 

 

∆.Α.Α./Στενιές/Κατάστιχα/1-60 

 

1. ∆ηµοτολόγιο Κοινότητος Στενιών µε ηµεροµηνίες εγγραφών των ετών 1957-

1958 και εγγραφές από α.α.1 έως 125. Έπειτα ακολουθούν εγγραφές χωρίς 

αριθµήση. 

2. Μητρώο Αρρένων Κοινότητος Στενιών Άνδρου 1845-1926. Φθαρµένο. 

3. Μητρώο Αρρένων Κοινότητος Στενιών Άνδρου 1871-1968. 

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου Άνδρου 1970-1977. 

5. Πρωτόκολλο Αντιγράφων Πιστοποιητικών Γάµων-Βαπτισεων-Θανάτων 

5/8/1974-11/11/1986. 

 5.Α.Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Ληξιαρχείου Κοινότητας Στενιών Άνδρου 18/2/1994-31/12/1998. 

6. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου Στενιών 18/1/1978-1/3/1991. 

7. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου Στενιών 8/5/1991-31/12/1998. 

8. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου Στενιών. Αντίγραφα Ληξιαρχικών 

Πράξεων 20/11/1986-24/12/1993. 

9. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 1/1/1954-15/5/1955. 

10. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 7/5/1955-4/10/1963. 

11. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 5/10/1955-21/12/1962. 
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12. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου έτους από 17/8/1964-22/11/1964. 

13. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 1711/1964-8/5/1968. 

14. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 8/5/1968-18/3/1969. 

15. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 17/3/1969-5/9/1979. 

16. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 6/9/1972-10/1/1973. 

17. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 10/11/1973-28/4/1976. 

18. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 3/5/1976-31/1/1980. 

19. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 6/2/1980-16/12/1983. 

20. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 16/12/1983-25/8/1986. 

21. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 3/9/1986-12/6/1989. 

22. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 5/6/1989-21/2/1991. 

23. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 19/12/1991-2/9/1992. 

24. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 3/9/1992-6/9/1993. 

25. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 6/9/1993-31/8/1995. 

26. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 13/7/1995-14/5/1997. 

27. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 14/5/1997-16/11/1998. 

28. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Στενιών Άνδρου 6/11/1998-30/12/1998. 

29. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Εµπιστευτικής Αλληλογραφίας Κοινότητας 

Στενιών Άνδρου 22/8/1967-25/7/1982. 

30. Βιβλίον Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

22/7/1951-18/1/1954. 

31. Βιβλίον Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

25/1/1954-31/12/1956. 

32. Βιβλίον Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 1/1/1957-

30/7/1967. 

33. Βιβλίον Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

30/7/1967-2/9/1971. 

34. Βιβλίον Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

23/9/1971-20/9/1979. 

35. Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

7/1/1979-2/11/1988. 

36. Βιβλίο Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 10/12/1988-23/4/1993. 
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37. Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών 

23/4/1993-31/10/1996. 

38. Βιβλίο Αποφάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών Άνδρου 31/10/1996-

19/12/1998. 

39. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών Άνδρου 

31/12/1972-8/12/1979. 

40. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών Άνδρου 

13/12/1979-1984. 

41. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών Άνδρου 

25/10/1984-19/6/1998. 

42. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινοτικού Συµβουλίου Στενιών Άνδρου 

10/11/1990-23/10/1992. 

43. Βιβλίο Θανάτων 1932-1933. 

44. Ταµείο Νεκροταφείου Στενιών 1933-1963. 

45. Βιβλίο Οστεοθηκών Κοινοτικού Νεκροταφείου 1954-1964. 

46. Βιβλίον Καταχωρήσεων των εν αποδόσει λογαριασµού ψηφιζοµένων 

πιστώσεων 1957-1971. 

47. Βιβλίον Πράξεων Επιτροπής Εξακριβώσεως Απορίας 4/1/1953-6/6/1973. 

48. Πληρωµές Νερού 1976-1981. 

49. Κατάλογος Μετρήσεων Ύδατος 1982-1985. 

50. Κατάλογος ∆ιαχειρήσεως Κοινότητας Στενιών Άνδρου 1965-1973. 

51. Βιβλίον Προσωπικής Εργασίας Κοινότητος Στενιών Άνδρου 1972-1979. 

52. Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογικών Βιβλιαρίων 1970-1998. 

53. Βιβλίον Επί Αποδόσει Λογαριασµών 1972-1986. 

54. Βιβλίον Ακινήτου Περιουσίας Χ.Χ. 

55. Βιβλίον Επίπλου Υλικού Μη Αναλώσιµου 1970-1986. 

56. Βιβλίον Βιβλιοθήκης 1958-1986. 

57. Βιβλίον Βεβαιουµένων Εξόδων 1973-1986. 

58. Βιβλίον Καταχωρήσεων Χρηµατικών Ενταλµάτων 1972-1995. 

59. Βιβλίον Εκτελούµενων Έργων 1975-1989. 

60. Βιβλίον ∆ιεκπεραιώσεως Εγγράφων 1993-1998. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


