
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (∆.Α.Μ.) 

 

 

∆ΕΛΤΙΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ  

 

(∆.Α.Μ./Α/1-318) 

 

 

 

  

∆.Α.Μ./Α/1 

 

 

[1849-1850:Αλληλογραφία Νοµαρχίας Κυκλάδων και ∆ήµου Μυκονίων] 

 

Περιέχει: 

 

- Έγκριση από τη Νοµαρχία Κυκλάδων του οικονοµικού απολογισµού του έτους 1849 του ∆ήµου 

Μυκονίων, αναφορά οικονοµικών µεγεθών. 

- Αλληλογραφία Νοµαρχίας Κυκλάδων και ∆ήµου Μυκονίων περί του όρκου του Έλληνα πολίτη. 

- Αλληλογραφία Νοµαρχίας Κυκλάδων και ∆ήµου Μυκονίων περί της ταυτότητας χήρας 

Ζαχαριουδάκη. 

- Γενική Έκθεση Τίτλων [των συνθηκών δηλαδή που επικρατούν σε τοµείς που η εγκύκλιος της 

Νοµαρχίας έχει ορίσει, π.χ., γεωργία κτο] ∆ήµου Μυκονίων έτους 1849. 

[Έγγραφα ≈20] 

 

----------------- 

 

∆.Α.Μ./A/2 

 

[1851: Εξερχόµενα ∆ήµου Μυκονίων προς τον ∆ηµοτικό Εισπράκτορα Μυκόνου] 

 

 

Περιέχει: 

 

∆ιαβιβάσεις αποφάσεων του Γραµµατέα, του Ταµία Σύρου, και του Πταισµατοδικείου Μυκόνου, 

από τον ∆ήµο Μυκονιών προς τον ∆ηµοτικό Εισπράκτορα Μυκόνου περί  είσπραξης δηµοτικών 

φόρων. 

[Έγγραφα≈50] 

 

------------------------ 

 

∆.Α.Μ./Α/3 

 



 2 

[1851:Αλληλογραφία Νοµαρχίας Κυκλάδων-∆ήµου Μυκονίων περι λαβόντων εθνικών γαιών 

Κρητών] 

 

 Περιέχει: 

 

- Εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων. 

- Αναφορά Υπουργού Χριστίδη. 

- Απαντητικές επιστολές ∆ήµου Μυκονίων. 

[Έγγραφα≈17] 

 

--------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/4 

 

 

[1851: Αιτήσεις προς την Επιτροπή Παραπόνων περί των εγγραφών στον κατάλογο στρατευσίµων] 

 

Περιέχει αιτήσεις για ανάκληση της εγγραφής ανδρών στον κατάλογο στρατευσίµων όπου 

καταγράφεται και η επιχειρηµατολογία. 

 [Έγγραφα≈55] 

 

------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/5 

 

«Φορολογία Ζώων του 1851 ∆ήµος Μυκονίων» 

 

 

Κατάλογος µε ονοµατεπώνυµα φορολογουµένων και του φόρου που αντιστοιχεί στον καθένα σε 

δραχµές. 

[Έγγραφα≈8] 

 

--------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/6 

[1854-1856:Ποικίλα:Οικονοµικά, Υγεία] 

Περιέχει: 

 

- 1854: Πίνακας ∆ηµοτικού Απολογισµού εισπράξεων, εξόδων. 
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- 1854: Προϋπολογισµός [Εσόδων-Εξόδων] του ∆ήµου Μυκόνου του έτους  

- 1855: «Ονοµατικός Κατάλογος Υπόχρεων Εργασίας(;)», Ονοµατεπώνυµα, τόπος διαµονής, 

ηλικία, επάγγελµα. 

- 1855: Κατάλογος εµβολιασθέντων παιδιών όπου περιέχονται ονοµατεπώνυµα των παιδιών, 

των γονέων τους και των επαγγελµάτων των γονέων τους. 

- 1855: Εισερχόµενα από Νοµαρχία Κυκλάδων, Πταισµατοδικείου Μυκόνου. 

- 1855: Κατάλογος είδους δαπανών ∆ήµου Μυκονίων, αποδείξεις των δαπανών, έλεγχος από 

τη Νοµαρχία Κυκλάδων. 

- 1855: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκονίων και ∆ηµοτικού Εισπράκτορα. 

- 1855: Εισερχόµενες διαταγές Νοµαρχία Κυκλάδων, Οικονοµικού Εφόρου Σύρου. 

- 1856: Γενική Έκθεση Τίτλων 1855 (Ασφάλεια, Γεωργία, Πληθυσµός κ.α.). 

 

 

[Έγγραφα ≈85] 

 

--------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/7 

 

 

«Αντίγραφον του Στρατολογικού καταλόγου του έτους 1853 » 

 

 

Πρόκειται για  218 εγγραφές που περιλαµβάνουν αύξων αριθµό, το όνοµα και το επώνυµο του 

στρατεύσιµου, το επάγγελµα, το όνοµα και το επώνυµο του πατρός, την ηλικία καθώς και 

παρατηρήσεις του δηµάρχου. 

 

----------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/8 
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Έτος 1847- Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1847 

∆ηµάρχου Μ. Σολωµού 

Περιέχει: 

-«Απολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου του έτους 1847». 

-Αλληλογραφία από Νοµαρχία Κυκλάδων περί δηµοτικών φόρων.(1/5/1847) 

-Αλληλογραφία ∆ηµάρχου προς πρόεδρο δηµοτικού συµβούλου για «πρόσκληση  συµβούλων σε 

συνεδρίαση που δεν ενδέχεται ελάχιστη αναβολή» σχετικά µε τους δηµοτικούς φόρους. 

-«Κατάλογος των εγγράφων των αφορώντων την τακτικήν διαχείρηση των εσόδων και εξόδων του 

δήµου τούτου το έτος 1847». 

-Μηνιαίοι κατάλογοι δηµοτικών φόρων.  

-Στελέχοι χρηµατικών ενταλµάτων 1847. 

-∆ιπλότυπα χρήσις του 1847. 

- «Βιβλίον των εκδοθέντων προς τους δηµοτικούς υπαλλήλους ενταλµάτων του 1847 έτους». 

-«Βιβλίον Καθηµερινών των καθυστερηθέντων εκ του ∆ηµοτικού φόρου του 1847 έτους» 

[Έγγραφα ~120] 

 

------------------------ 

 

 

 

∆.Α.Μ./Α/9 

 

 «Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1848 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

 

 

Περιέχει: 

- Χαρτόδετο βιβλίο χρηµατικών ενταλµάτων για µισθοδοσίες και ενοίκια. 

- ∆ύο χαρτόδετα χειρόγραφα βιβλία «Καθηµερινόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου εν έτει 

1848» [αριθµός πράξης, χρέωση ή πίστωση, αιτιολογία, ποσό χρέωσης/πίστωσης]. 

- Χαρτόδετο χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου του έτους 

1848» [πιστώσεις-εισπράξεις, χρεώσεις-δαπάνες, αιτιολογία]. 

- ∆εσµίδα εγγράφων µε αποσπάσµατα αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Μυκόνου χρήσης 1846, 

1847, 1848 που αφορούν ποινικές υποθέσεις και σχετικές επιβολές προστίµων που θα 

αποδίδονταν στο δηµοτικό ταµείο. 

- Λυτά χρηµατικά εντάλµατα και σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης. 

- ∆εσµίδα χρηµατικών ενταλµάτων χρήσης 1846 που πληρώθηκαν το 1848. 

- Χαρτόδετο χειρόγραφο «Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ηµάρχου Μυκόνου» του 

1848 [α.α., ηµερ/νία, αρ. έγκρισης, ονοµ/µο, ποσό και αιτία πληρωµής]. 

- Λυτά έγγραφα αλληλογραφίας ∆ηµάρχου-Πρόεδρου ∆ηµ. Συµβουλίου-Νοµαρχίας-
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∆ηµοτικού εισπράκτορα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση, τον προϋπολογισµό, τον 

απολογισµό, τους φόρους και άλλα οικονοµικά θέµατα. 

- Χαρτόδετο «∆ιπλότυπον του ∆ηµοτ. Ταµείου Μυκόνου του έτους 1848». 

- Χαρτόδετο χειρόγραφο «Βιβλίον των εισπρακτέων, των οποίων η είσπραξις ανατίθεται εις 

τον ∆ηµοτικόν Εισπράκτωρα Μυκόνου» έτους 1848 [χρονολογία, είδος φορολογίας, 

εισπρακτέα ποσά].  

- «Κατάλογος των δυστροπούντων [;;;] φορολογουµένων εις την απόδωσιν των προς το 

∆ηµόσιον οφειλοµένων φόρων τους, όπως διαταχθή η κατ’ αυτούς προσωπική κράτησις» 

[α.α., ονοµ/µο, είδος φόρου, ποσά οφειλόµενου φόρου]. 

- Χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης του 1838. Πληρώνει ο δηµοτικός εισπράκτορας κάποιον 

δηµότη [Κων. Μ. Βαβούλη] για τη χρήση του µαγαζιού του ως αλληλοδιδακτικής σχολής 

 

[έγγρ.  περ. 500]  

 

----------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/10 

 

Έτος 1853- [∆ηµοτικός εισπράκτορας] 

 

Περιέχει: 

 

-Αλληλογραφία δηµάρχου προς τον δηµοτικό εισπράκτορα για την είσπραξη των λοιµοκαθαρτικών 

δικαιωµάτων, υγειονοµικών φόρων, φόρων από την ενοικίαση δηµοτικών οικιών, φόρων για 

κτίσµατα οικοδοµής. 

-Έγγραφα σχετικά µε την πολιτογράφηση του Κωνσταντίνου Π. Ζαφειράκη.  

-Αίτηση για ελληνική ιθαγένεια. 

[Έγγραφα~ 65] 

 

----------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/11 

 

 

 1858 –[Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου µε Νοµαρχία] 

 

 Περιέχει: 

-Αλληλογραφία του δηµάρχου Μυκόνου προς τους κατοίκους της περιφέρειας. 

∆οξολογία για την εορτή ανάβασης στον θρόνο του βασιλέα.( 19/5/1858) 
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-Αλληλογραφία µεταξύ Νοµαρχίας και ∆ήµου Μυκόνου µε θέµατα όπως κατασκευή οδών, υγιεινή 

της πόλεως, περί πορισµού αγροφύλακα, δηµοδιδάσκαλοι, περί καθυστέρησης κληρούχων, 

αντικατάστασης κληρούχων, στρατολογία, εµβολιασµός. 

Στρατολογία 

-«Κατάλογος των εκτός του κράτους διαµενόντων κληρούχων του ∆ήµου Μυκόνου» 

-Πρακτικά της τριετούς επιτροπής….«Στρατολογικός Κατάλογος του ∆ήµου Μυκόνου του έτους 

1858» 

-Υπουργείο Εσωτερικών, Νόµος αναλογούντων νεοσύλλεκτων κατά το έτος 1858. 

-Αλληλογραφία σχετικά µε την παράβαση του πλοιάρχου Παναγή Μηλιαρέση µε το µπρίκι «Άγιος 

Σπυρίδων». 

   - «Προϋπολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου δια το έτος 1858». 

   -«Γενικός πίναξ των κατά την επαρχίαν Σύρου του δήµου Μυκόνου γάµων, γεννήσεων και 

αποβιώσεων». 

[Έγγραφα~120] 

 

------------------------------ 

 

 

∆.Α.Μ./12 

«1854»   [Ποικίλα] 

 

 

Περιέχει: 

- Αλληλογραφία ∆ηµάρχου Μυκόνου-∆ηµοτικού Εισπράκτορα Μυκόνου για διάφορα 

οικονοµικά ζητήµατα (ποσά από έκδοση διαβατηρίων, είσπραξη γραµµατίων δηµοτικής 

παρακαταθήκης, για είσπραξη ποσών από καταδικασθέντες οφειλέτες φόρων, κοινοποίηση 

έγκρισης του προϋπολογισµού του 1854 από το Νοµάρχη, για είσπραξη φόρων από 

ενοικιαστές, για είσπραξη λοιµοκαθαρτικών γραµµατίων, για απόφαση της νοµαρχίας για 

τον απολογισµό του 1853-και τα σχετικά συνηµµένα]. 

- Κοινοποίηση υπουργείου Εσωτερικών «Περί της προόδου των στρατολογικών εργασιών». 

- ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου Μυκόνου σχετικά µε δηµοπρασία εκποίησης χορτονοµής και 

επικαρπείας της ∆ήλου για το 1855.    

- Έγγραφα σχετικά µε την πώληση κριθαριού στους άπορους της Μυκόνου και σχετικά µε 

την περίθαλψη απόρων µυκονιάτικων οικογενειών [µεταξύ άλλων και σχετικά κατάστιχα µε 

ονοµατεπώνυµο οικογενειών, ποσότητα που τους δόθηκε/πουλήθηκε]. 

- Σχετικά µε καταγγελία ότι κάποιος αλώνισε και συνέλεξε κριθάρι χωρίς άδεια, καταµέτρηση 

και απόδοση του σχετικού φόρου. 

- Αναφορά του επιστάτη του λοιµοκοµείου ∆ήλου όπου αναφέρει γιατί την έθεσε υπό 
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κάθαρση και ζητά την παραποµπή κάποιων στο αρµόδιο δικαστήριο για σωφρονισµό. 

- Οµολογία [δάνειο] µεταξύ του δηµαρχιακού πάρεδρου Μυκόνου και του κατοίκου ναυτικού 

Αλέξανδρου Αγγελή. 

- Επιστολές του Προξενικού Πράκτορα της Υψηλής Πύλης προς το ∆ήµαρχο σχετικά µε την 

υπόθεση του ναυαγίου ενός πλοίου από τη Σάµο, ο πλοίαρχος του οποίου (Νικόλαος Παππά 

Γεωργίου) αρνείται να παραδώσει στον πρόξενο κάποια διασωθέντα χρήµατα και τον 

κατηγορεί ότι θέλει να τα καταχραστεί µε τη δικαιολογία ότι δεν τους γνωρίζει «διότι 

απεστάτησεν η Πατρίς του κατά της Υ. Πύλης». Τελικά τα χρήµατα επιστρέφονται στον 

προξενικό πράκτορα από το ∆ήµαρχο Μυκόνου. 

 [ έγγρ. περ. 180]    

 

----------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/13 

 

 

[1859: ∆ήµος Μυκόνου: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα] 

 

Περιέχει: 

 

- Πρωτόκολλα Ετοιµόρροπων  [σπιτιών]. 

- Εισερχόµενες Εγκύκλιοι από τη Νοµαρχία Κυκλάδων περί, κληρούχων, δηµοτικών 

απολογισµών, δηµοπρασίας ενοικιάσεως δηµοτικών φόρων, ονόµατα πλειοδοτών, 

καταλόγων δηµοτικών εσόδων εκλογής βουλευτών νοµού Κυκλάδων, διορισµού 

εκκλησιαστικού συµβουλίου, ζητηµάτων πολιτογράφησης και περί Ενόρκων. 

- ∆ηλοποιήσεις-∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκονίων σε σχέση µε τις εισερχόµενες εγκυκλίους της 

νοµαρχίας Κυκλάδων. 

- Εισερχόµενα από τον Οικονοµικό Έφορο Σύρου. 

 

[Έγγραφα≈80] 

 

------------------ 
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∆.Α.Μ./A/14 

 

 

[1843-1891:Εισερχόµενες Εγκύκλιοι προς τον ∆ήµο Μυκονίων] 

 

Περιέχει: 

 

- 1843-1880: Από Υπουργείο Εσωτερικών περί, ληξιαρχικών ζητηµάτων, εκλογών, 

ατµοπλοΐας, ζωοκλοπής, επιστράτευσης, δηµαιρεσιών, κ.α. 

- 1843 και 1873: Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονοµικών περί κτηνοτροφίας και 

χαρτοσήµου. 

- 1860: Εγκύκλιος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης περί ληξιαρχικών ζητηµάτων. 

- 1844, 1871-1874: Εγκύκλιοι Υπουργείου Εκκλησιαστικών και ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

- 1860-1891: Εγκύκλιοι από τη Νοµαρχία Κυκλάδων περί λιµένων, γεωργίας, ιθαγένειας, 

στρατιωτικών υποχρεώσεων κ.α. 

- 1875: Εγκύκλιος από την «Επί των Ολυµπίων Επιτροπή». 

[Έγγραφα≈70] 

 

------------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/15 

 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1849 ∆ηµάρχου Μ.Σολωµού» 

 

Περιέχει: 

 

- «Απολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου δια το έτος 1849». 

-«Αναλυτικός πίναξ του δηµοτικού απολογισµού Μυκόνου εν έτη 1849». 

-Κατάλογος των εγγράφων που περιέχονται στον φακέλο για το 1849. 

-«Έκθεση του δηµάρχου Μυκόνου περί της διαχειρίσεως των δηµοτικών εσόδων και εξόδων του 

δήµου της ταύτης νήσου, γινοµένης κατά την χρήσιν 1849». 

-«Βιβλίον των εισπρακτέων προστύµων παρά του δηµάρχου Μυκόνου δια το έτος 1849». 

-«Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων  του δηµάρχου Μυκόνου δια το έτος 1849». 

-«Αντίγραφον του προϋπολογισµού του δήµου Μυκόνου δια το έτος 1849». 

-«Γενική κατάσταση των δηµοτικών φόρων Μυκόνου συνταχθήσα παρά του εν αυτή ταµιακού 

εισπράκτορ επί τας από 20 Μαρτίου µέχρι 15…βρίου του έτους 1849 διαχηρησεώς του». 
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-«Καθηµερινόν του δηµοτικού ταµείου 1849». 

-«Καθολικόν του δηµοτικού ταµείου  Μυκόνου1849». 

-Χρηµατικά εντάλµατα 1849. 

-∆ιπλότυπα χρήσις 1949. 

[Έγγραφα~300] 

 

------------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./Α/16 

 

 

[αποδείξεις πληρωµών δηµοτικού ταµείου 1837-1840] 

 

 

Περιέχει χαρτόδετο βιβλίο και λυτά έγγραφα µε αποδείξεις πληρωµής προς το δηµοτικό ταµείο 

[φορολογία επί των προϊόντων], έτη 1837-1840 [α.α. 1-312] 

 

---------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/17 

 

[1836-1838:Αποδείξεις Πληρωµών Γραµµατέα-Αγροφύλακα-Υπαλλήλου Λοιµοκαθαρτηρίου-

∆ηµοδιδασκάλου] 

 

 

Περιέχει: 

 

1836: Περιέχεται η αίτηση πληρωµής του γραµµατέα Λάσκαρη, όπου περιγράφεται ο χρόνος 

υπηρεσίας και το ποσό που αντιστοιχεί καθώς και η διαταγή πληρωµής. Υπογράφεται µε τις 

ενδείξεις ∆ηµογεροντία, ∆ηµογέροντες.  

1837-1838: Περιέχεται η αίτηση πληρωµής προς το ∆ήµο Μυκονίων, όπου περιγράφεται ο χρόνος 

υπηρεσίας και το ποσό που αντιστοιχεί καθώς και η διαταγή πληρωµής.  

[Έγγραφα≈60] 

 

-------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./18 

[στρατολογικά 1840] 
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Περιέχει:  

- Αποφάσεις του δηµάρχου σχετικά µε θέµατα στρατολογίας που αφορούν αιτήσεις για 

εξαίρεση από τους στρατολογικούς καταλόγους, έτους 1840 [είναι σε αρκετά κακή 

κατάσταση]. 

- Εισερχόµενα του ∆ιοικητή Σύρου προς το ∆ήµαρχο Μυκόνου µε αποφάσεις και οδηγίες 

σχετικά µε στρατολογικά ζητήµατα [νεοσύλλεκτους κλπ.], έτος 1840. 

- Αποφάσεις δηµάρχου για θέµατα στρατολογίας, 1840. 

- Χειρόγραφο στρατολογικό κατάλογο του 1840 µε α.α., ονοµ/µο, επάγγελµα, ηλικία. 

- ∆ιάφορα σχετικά µε στρατολογικά ζητήµατα [κοινοποίηση εγκυκλίων, αντιµετώπιση 

φυγόστρατων νεοσύλλεκτων, αιτήσεις εξαίρεσης από στράτευση κλπ], έτους 1840. 

- Αποφάσεις του ∆ιοικητή Σύρου, κατά πάσα πιθανότητα επί των εφέσεων στρατευσίµων, 

έτους 1840 [τα έγγραφα είναι σε πολύ κακή κατάσταση-σάπια] 

 

 [έγγρ. περ. 180] 

 

--------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/19 

[1837-1838: Προϋπολογισµός Εσόδων-Εξόδων του ∆ήµου Μυκονίων του έτους 1838] 

 

 

Πρόκειται για έγγραφο του ∆ιοικητή Σύρου που εγκρίνει τους συνηµµένους πίνακες εσόδων-

εξόδων που απέστειλε ο ∆ήµος Μυκονίων.  

[Έγγραφα≈5] 

 

------------------------ 

 

 

∆.Α.Μ./A/20 

«Απολογισµός διαχειρίσεως 1838-1839 » 

[Αποδείξεις δηµοτικού ταµείου] 

 

Περιέχει: 

-Αλληλογραφία δηµάρχου µε τον δηµοτικό εισπράκτορα για την συλλογή φόρων 

-Χειρόγραφα αποδεικτικά πληρωµής, αποδείξεις. 

-Έντυπα διπλότυπα αποδείξεων ∆ηµοτικού Ταµείου 1837-1838-1839. 

[Έγγραφα~ 120] 
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-------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/21 

«1867-1879: ∆ηµόσια Υγεία και Ιατροί» 

 

Περιέχει: 

 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων. 

- Αλληλογραφία του ∆ηµόσιου Ιατρού Μυκόνου µε τον ∆ήµο Μυκονίων. 

[Έγγραφα≈100] 

 

-------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/22 

 

[αποδείξεις είσπραξης δηµοτικού ταµείου 1841-1842] 

 

∆ύο βιβλία µε έντυπες αποδείξεις είσπραξης [διπλότυπα] για φόρο προϊόντων, έτη 1841-1842, α.α. 

1-420, 421-702. 

 

-------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/23 

«1843-1846:Έγγραφα Λογαριασµών ∆ιαχειρίσεως» 

 

Περιέχει: 

 

- 1843: Έντυπο-∆ιπλότυπο µε Αποδείξεις πληρωµών προς τον δηµοτικό εισπράκτορα. 

- 1844: Έντυπο-∆ιπλότυπο µε Αποδείξεις πληρωµών προς τον δηµοτικό εισπράκτορα. 

- 1844-1846: Αποδείξεις Πληρωµών, εντάλµατα πληρωµών ∆ήµου Μυκονίων. 

 

[Έγγραφα≈80] 

 

----------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/24 
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«Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1846 ∆ηµάρχου Μ.Σολωµού» 

 

Περιέχει: 

 

-«Βιβλίον καθηµερινόν της εκδόσεως των χρηµατικών ενταλµάτων του δήµου Μυκόνου του 1846 

έτους». 

-«Απολογισµός του δήµου Μυκόνου του έτους 1846». 

- Αλληλογραφία από τον έπαρχο Τήνου σχετικά µε την έγκριση τριετούς προϋπολογισµού. 

-Στελέχη χρηµατικών ενταλµάτων 1846. 

-Χρηµατικά εντάλµατα 1846. 

-Έντυπα διπλότυπα χρήσις του έτους 1846. 

-«Χρήσις του 1846 έτους». Μηνιαίες καταστάσεις  εισπράξεων του δηµοτικού φόρου. 

[Έγγραφα~100] 

 

------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/25 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1850 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

Περιέχει:  

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

[µισθοδοσίες και άλλα έξοδα του δήµου]. 

- Χειρόγραφη «Γενική ανακεφαλαιωτική κατάστασις της διαχειρίσεως των δηµοτικών φόρων 

Μυκώνου», 1850 [α.α., είδος δηµοτικού φόρου, εισπραχθέντα, καθυστερούµενα]. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις των καθυστερούντων φόρων από οικοδοµαί και επιτηδεύµατα 

του ∆ήµου Μυκώνου», 1850 [α.α., είδος φόρων, ολικό ποσό, ποσό του δήµου]. 

- Χειρόγραφος «Προϋπολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου της χρήσεως του έτους 1850». 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ηµάρχου Μυκόνου», 1850 [α.α., 

ηµερ/νία έκδοσης, ονοµ/µο και ιδιότητα λαµβάνοντων, ποσό και αιτία πληρωµής]. 

- Βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων πληρωµής προς το δηµοτικό ταµείο 1850. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου δια το έτος 1850» 

[εισπραχθέντα εισοδήµατα, πρόσοδος δηµοτικής περιουσίας, εισπράξεις/χρεώσεις]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον των εισπρακτέων» του δηµάρχου [χρονολογία, είδος φορολογίας, 

εισπρακτέο ποσό]. 

 [έγγρ. περ. 250]  

 

------------------------ 
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∆.Α.Μ./Α/26 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1851 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

Περιέχει: 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον Καθηµερινόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου», 1851 [α.α., 

χρέωση/πίστωση, αιτιολογία, ποσά]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ηµάρχου Μυκόνου», 1851 [α.α., 

ηµερ/νία έκδοσης, ονοµ/µο και ιδιότητα λαµβάνοντων, ποσό και αιτία πληρωµής]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον των εισπρακτέων» του δηµάρχου [χρονολογία, είδος φορολογίας, 

εισπρακτέο ποσό]. 

- ∆ιπλότυπα των δηµοτικών εισπράξεων του δήµου Μυκόνου. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις της διαχειρίσεως των φόρων των οικοδοµών και επιτηδευµάτων 

Μυκώνου έτους 1851» [είδος φόρου, εισπραχθέντα/καθυστερούµενα ποσά]. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις της διαχειρίσεως των δηµοτικών φόρων Μυκώνου του 1851» 

[είδος φόρου, εισπραχθέντα/καθυστερούµενα ποσά]. 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

[µισθοδοσίες και άλλα έξοδα του δήµου]. 

 

[έγγρ. περ. 250]  

 

------------------------ 

 

 

 

∆.Α.Μ./Α/27 (1-2) 

 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1852 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» + «1853» 

 

Περιέχει δύο υποφακέλους: 

• Υποφάκελος 1 «Απολογισµός διαχειρίσεως του 1852 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον Καθηµερινόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου», 1852 [α.α., 

χρέωση/πίστωση, αιτιολογία, ποσά]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ηµάρχου Μυκόνου», 1852 [α.α., 

ηµερ/νία έκδοσης, ονοµ/µο και ιδιότητα λαµβάνοντων, ποσό και αιτία πληρωµής]. 
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- Χειρόγραφο «Βιβλίον των εισπρακτέων» του δηµάρχου [χρονολογία, είδος φορολογίας, 

εισπρακτέο ποσό]. 

- Χειρόγραφος «Ετήσιος έλεγχος των ∆ηµοτικών φόρων Μυκόνου της διαχειρίσεως του 

1852» [είδη φόρων, ληφθέντα προς είσπραξη, εισπραχθέντα, καθυστερούµενα ποσά]. 

- Χειρόγραφος «Έλεγχος της διαχειρίσεως των επί των οικοδοµών και επιτηδευµάτων φόρων 

Μυκόνου και τα προς τον δήµον ανήκοντα ποσοστά του έτους 1852» [είδη φόρων, 

ληφθέντα προς είσπραξη, εισπραχθέντα, καθυστερούµενα, ποσοστά δήµου]. 

- ∆ιπλότυπα των δηµοτικών εισπράξεων του δήµου Μυκόνου. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις της διαχειρίσεως των δηµοτικών φόρων Μυκώνου του 1852» 

[είδος φόρου, εισπραχθέντα/καθυστερούµενα ποσά]. 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

[µισθοδοσίες και άλλα έξοδα του δήµου]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον καθολικόν του δηµοτικού ταµείου Μυκώνου δια το έτος 1852». 

- Χειρόγραφος «∆ηµοτικός απολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου δια το έτος 1852». 

- Χειρόγραφος «Αναλυτικός Πίναξ του ∆ηµοτικού απολογισµού Μυκώνου της χρήσεως του 

έτους 1852» [είδος εσόδων, εισπρακτέα/εισπραχθέντα ποσά, είδος δαπανών, πληρωθέντα 

ποσά κλπ.].  

[έγγρ. περ. 300] 

• Υποφάκελος 2 «1853» 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον Καθηµερινόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου δια το έτος 1853 

[α.α., χρέωση/πίστωση, αιτιολογία, ποσά]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ηµάρχου Μυκόνου», 1853 [α.α., 

ηµερ/νία έκδοσης, ονοµ/µο και ιδιότητα λαµβάνοντων, ποσό και αιτία πληρωµής]. 

- Χειρόγραφο «Βιβλίον καθολικόν του δηµοτικού ταµείου Μυκώνου δια το έτος 1853». 

- Χειρόγραφος «Απολογισµός του ∆ήµου Μυκώνου δια το έτος 1853» [έσοδα, 

εισπραχθέντα/καθυστερούµενα, έξοδα-πληρωθέντα]. 

- Χειρόγραφος «Απολογισµός του ∆ηµάρχου Μυκόνου περί της διοικήσεως της ∆ηµοτ. 

Περιουσίας του ∆ήµου Μυκόνου του έτους 1853» [είδη εισοδηµάτων, προϋπολογισθέντα, 

εισπρακτέα, υπολοιπόµενα εισπρακτέα-είδη εξόδων, ποσά πιστώσεων, υπόλοιπα 

πληρωτέα]. 

- Αλληλογραφία δηµάρχου-νοµάρχη σχετικά µε την υποβολή του απολογισµού του ∆ήµου 

Μυκόνου της χρήσεως του 1853. 

 [έγγρ. περ. 250]  

 

-------------------------- 
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∆.Α.Μ./A/28 

 

 

[1852:Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου γύρω από Φορολογικά Θέµατα] 

 

Περιέχει: 

 

- Αλληλογραφία µε Οικονοµικό Έφορο Σύρου (Φορολογία ζώων, φορολογία προϊόντων γης, 

δηµοπρασίες, ενοικιάσεις προσόδων, κ.α). 

- ∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκόνου περί των εισερχόµενων εγκυκλίων, αποδείξεις δηµοσιεύσεων, 

κ.α. 

- Αλληλογραφία µε Νοµαρχία Κυκλάδων. 

- Κατάλογος ∆ηλώσεων Ζώων 1852. 

[Έγγραφα≈70] 

 

----------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/29 

 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1854 ∆ηµάρχου Αθανασίου Πάµπαρη» 

 

Περιέχει: 

 

-«Απολογισµός του δήµου Μυκόνου (της χρήσεως) δια το έτος 1854». 

-«Απολογισµός του δηµάρχου Μυκόνου» 1855. 

-«Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων του δηµάρχου Μυκόνου δια το έτος 1854». 

-«Βιβλίον του εισπρακτέου κρατουµένου παρά του δηµάρχου Μυκόνου δια το έτος 1854». 

-«Βιβλίον καθηµερινόν του δηµοτικού εισπράκτορος Μυκόνου δια το 1854 έτος ». 

-«Βιβλίον καθολικόν του δηµοτικού εισπράκτορος Μυκόνου δια το 1854 έτος».  

-«Αναλυτικός πίναξ των δηµοτικών απολογισµών Μυκόνου της χρήσης του έτους 1854».  

-Έντυπο διπλότυπο πληρωµών στο δηµοτικό ταµείο έτους 1854. 

-Στελέχοι χρηµατικών ενταλµάτων 1854. 

-Αποδείξεις πληρωµής 1854. 

[Έγγραφα~240] 

 

---------------------- 
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∆.Α.Μ./A/30 

«1852: Πιστοποιήσεις ∆ήµου Μυκονίων» 

[Πιστοποιητικά] 

 

Ιθαγένεια, ∆ηµοτολόγιο, ∆ιαβατήρια, κ.α. 

 

 

[Έγγραφα≈70] 

 

-------------------- 

 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/31 

 

 

« Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1855 ∆ηµάρχου Θ. Αγγελή». 

1855-1856 

Περιέχει: 

-«Απολογισµός του δηµάρχου Μυκόνου περί της διοικήσεως της δηµοτικής περιουσίας του δήµου 

Μυκόνου του έτους 1855». 

-«Έκθεσις του δηµάρχου Μυκόνου Θεοδώρου Αγγελή περί της διοικητικής διαχειρήσεως της 

δηµοτικής περιουσίας της χρονιάς 1855». 

-«Αναλυτικός πίναξ των δηµοτικών απολογισµών Μυκόνου της χρήσεως 1855». 

-« Κατάλογος των εγγράφων του δηµοτικού απολογισµού της χρήσεως του 1856». 

-«Φάκελλος διαφόρων εγγράφων του εισπράκτορος του δήµου Μυκόνου 1856».Αλληλογραφία µε 

την νοµαρχία και το δήµο Μυκόνου σχετικά µε την εξαργύρωση χρηµατικών ενταλµάτων και την 

είσπραξη φόρων. 

-Χρηµατικά εντάλµατα 1855.Ενδεικτικά περιέχονται εντάλµατα για την πληρωµή των 

αγροφυλάκων, του φύλακα του λοιµοκαθαρτηρίου, για την καθαριότητα και τον καλλωπισµό της 

πόλεως και την φωταγωγία της κατά τις βασιλικές εορτές.  

-Έντυπο διπλότυπο πληρωµής του κλάδου οικονοµικών του έτους 1856.  

[Έγγραφα~300] 

 

------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/32 (1-3) 

 

1852-1853: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκονίων] 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 
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1) Αλληλογραφία Νοµαρχίας Κυκλάδων-∆ήµου Μυκονίων-Υπουργείου Εσωτερικών: 

Θεωρήσεις Βιβλίων ∆ήµου Μυκονίων, Έγκριση Γενικής Έκθεσης ∆ήµου Μυκονίων 1851, Περί 

Καταγραφής στοιχείων των κατοίκων, βεβαιώσεις, υγειονοµικά ζητήµατα, κ.α.  

                                                                                       [Έγγραφα≈270] 

 

 2) Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκονίων-∆ηµοτικού Εισπράκτορα Μυκόνου. 

[Έγγραφα ≈60] 

 

3) «Βιβλίον Καταµηνύσεων του ∆ήµου Μυκόνου έτους 1852-1853». Έντυπο που περιέχει, 

ονοµατεπώνυµα µηνυτών, ονοµατεπώνυµα κατηγορουµένων, σύντοµη περιγραφή της παράβασης, 

ηµεροµηνία που καταγράφηκε η παράβαση και ο τόπος που καταγράφηκε η παράβαση. 

[Αριθµός Φύλλων≈20] 

 

----------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/33 (1-3) 

 

 

«1855-1857:Απολογισµοί ∆ιαχειρίσεως του ∆ηµάρχου Θ.Αγγελή» 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

1) Προϋπολογισµός του ∆ήµου Μυκονου του έτους 1856, Απολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου 

του έτους 1856, Απολογισµός του ∆ηµάρχου Μυκόνου του έτους 1856 περί της διοικήσεως 

της δηµοτικής περιουσίας, Έντυπο: «Καθηµερινόν του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου 1856» 

(λεπτοµέρειες πράξεων-χρέωση-πληρωµή). 

2) Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου µε τις κατηγορίες: 

όνοµα-επάγγελµα λάβοντος-αιτία πληρωµής-δικαιολογητικά έγγραφα, ∆ιπλότυπο 

εισπράξεως της πληρωµής της δηµοτικής σχολής 1857, ∆ιπλότυπο εισπράξεων δηµοτικού 

ταµείου 1857. 

                                              [Έγγραφα≈260]  

 

3) 1855-1857: Αποδείξεις Μισθοδοσίας – Εντάλµατα Πληρωµών: ∆ιδασκάλου, 

∆ιδασκάλισσας, Συντήρηση ∆ηµοτικού Σχολείου, Ονοµαστικός Κατάλογος Μικροεξόδων 

∆ηµοτικού Σχολείου Αρρένων Μυκόνου, Μισθοδοσία Φυλάκων Λοιµοκαθαρτηρίου, 
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Μισθοδοσία Γραµµατέως, Μισθοδοσία Κλητήρος. 

 

[Έγγραφα≈130] 

 

----------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/34 (1-2) 

 

 

[1856-1859: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου] 

 

 

Περιέχει τους υποφακέλους: 

 

1) ∆ιοικητικά Θέµατα. 

- Βασιλικό Προξενείο της Ελλάδος εν Μελύτη περί απόδρασης ναυτικού από το µπρίκι 

Πολυξένη, ναυτολογίου Μυκόνου. 

- ∆ιεύθυνση Μηχανικού Νοµαρχίας Κυκλάδων περί του ελέγχου ετοιµόρροπων σπιτιών. 

- Νοµαρχία Κυκλάδων περί κληρούχων, βουλευτικών εκλογών, κλήρωσης εφορευτικών 

επιτροπών, στρατολογικών καταλόγων, κατάλογοι εκλέξιµων, εκλογή επαρχιακών 

συµβουλίων, ναυαγίων, Γενική Έκθεση ∆ήµου Μυκόνου 1858, περί ζωοκλοπών, 

καταδίκων, αγορονοµικών διατάξεων, απαγόρευση πυροβολείν το Πάσχα, δηµόσια 

ασφάλεια, ∆ηµοτικών Σχολείων 

- ∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκόνου εισερχόµενων εγκυκλίων. 

- Εισαγγελία Σύρου. 

- Ειρηνοδικείο Μυκόνου. 

- Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Σύρου. 

 

                                             [Έγγραφα≈850] 

 

2)  Οικονοµικά Θέµατα. 

- Οικονοµικό Έφορο Σύρου περί, δηµητριακών καρπών, δηµοσίων καρπών Μυκόνου, 

εισπράξεις δηµοτικών και δηµοσίων φόρων, περί δηλώσεων ζώων-κατάλογος κατεχόντων χοίρων 

της Μυκόνου 1859, κατάλογος οικοδοµών Μυκόνου 1859 (ονοµατεπώνυµο ιδιοκτήτου-
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ονοµατεπώνυµο ενοικιαστού-χαρακτηρισµός κτίσµατος-φόρος), πίνακας προϋπολογισθέντων 

εσόδων-εξόδων ∆ήµου Μυκόνου 1859, Γενική Έκθεση ∆ήµου Μυκόνου 1859, 

- Νοµαρχία Κυκλάδων περί,  ∆ηµοτικών εσόδων, ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού 1860, κίβδηλων 

νοµισµάτων, κ.α. 

[Έγγραφα≈100] 

 

--------------------------- 

 

 

 

∆.Α.Μ./A/35(1-2) 

 

 

[1856: Αλληλογραφία ∆ηµάρχου Μυκόνου (Εισερχόµενα-Εξερχόµενα)] 

 

 

Αλληλογραφία ∆ηµάρχου Μυκόνου  µε τη Νοµαρχία Κυκλάδων. Χωρίζεται στους εξής 

υποφακέλους: 

 

Φάκελος 35(1) 

Περιέχονται έγγραφα που σχετίζονται µε βουλευτικές εκλογές, φορολογία, δηµόσια τάξη και 

ληξιαρχικά. 

Αναλυτικά: σχηµατισµός καταλόγου ενόρκων, εµποροδικών, πρωτόκολλο κληρώσεως, 

αποτελέσµατα ψήφων για ανάδειξη βουλευτού, πρωτόκολλο ορκοδοσίας, περί βουλευτικού 

καταλόγου, περί αποστολής ληξιαρχικών βιβλίων για επιθεώρηση, περί καθυστέρησης µισθού 

δηµοδιδασκάλων, περί χορήγησης βοήθειας στη θυγατέρα του αποβιώσαντος από χολέρα δηµάρχου 

Πάµπαρη, περί συντάξεων, περί καθυστέρησης µηνιαίων βοηθειών,  

εγκύκλιοι νοµαρχίας, δήλωση λαχανόκηπων για είσπραξη εγγείων φόρων, σχετικά µε φόρους 

επιτηδευµάτων, αίτηση υποπροξένου των δύο Σικελιών για παράδοση σφραγίδας και αρχείου στην 

νοµαρχία από τον κληρονόµο του αποβιώσαντος πρακτόρου,  περί του καθαρού µεταξοσκόληκα, 

περί ναυαγησθέντος πλοίου,  περί αντιγράφου συµβολαίου πώλησης χωραφιού της µονής 

Τουρλιανής, περί εµποροπανηγήρεως στην Λαµία, αγγελία ελληνικής έκδοσης του εγχειριδίου της 

∆ιοπτικής του Κ.Τενότου, διορισµός προξενικού πράκτορα της Υψηλής πύλης, περί εξαγωγής 

κρίθης, περί φιλανθρωπικής δράσης που αφορά στην πληµµύρα της Γαλλίας, περί του αυλικού 

φαρµακοποιού, περί χρήσης λεµβών κατά την προσέγγιση του ελληνικού ατµόπλοιου, φύλακες 

λοιµοκαθαρτηρίου, περί αστυνοµικής επιτήρησης, περί δηµόσιας ασφάλεια,  περί ετοιµόρροπων 

οικοδοµών, κίβδηλα νοµίσµατα, περί αποστολής τριµηνιαίων ζωοκλοπιών και ζωοκτονιών, περί 

κλοπής εικόνων στην Αγγλία, περί καλλιέργειας γαιών στην ∆ήλο, έκθεση προφορικής δήλωσης, 
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για κατάλογο προσόντων µελών για εξεταστικές επιτροπές, ληξιαρχικά, απογραφή κατά ενορίας 

οικογενειών,  πίνακες πληθυσµού γεννήσεων, γάµων, αποβιώσεων, αµοιβή νεοσύλλεκτων, 

κληρούχοι, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες των εκποιηθέντων καρπών εις την αποθήκη Μυκόνου, 

κατάλογος της αποθήκης των καρπών.  

-«∆ηµαιρεσιακός κατάλογος του δήµου Μυκόνου του 1856 έτους». 

-«Πρωτόκολλον της δηµοτικής εκλογής του 1856». 

[Έγγραφα~500] 

Φάκελος 35(2)  

Περιέχονται έγγραφα που σχετίζονται µε υγεία, στρατολογία, εκπαίδευση. 

Αναλυτικά: 

Περί δηµόσιας ασφάλειας, διαταγές, περί δηλητηριωδών φυτών, περί των εν Μυκόνο λεπρών, περί 

ελεφαντίασης, απόφαση περί προσωποκρατήσεως, περί δηµοπρασίας  της ενοικίασης του 

δηµοτικού φόρου και πλειστηριασµού,  διαβατήρια, περί δικαιώµατος ιθαγένειας, περί εκδόσεως 

εξωτερικού διαβατηρίου, περί µεταναστευσάντων, κατάλογος δηλωθέντων ζώων, περί δηµοτικού 

απολογισµού, απολογισµός Ιεράς Μονής Τουρλιανής, εγκύκλιοι, περί των καταστάσεως της 

επαρχιακής εκλογής, κατάλογος των πρακτικών της εκλογής των επαρχιακών συµβούλων, πίνακας 

των εν τω δήµω Μυκόνου ικανών να εκπληρώσουν καθήκοντα ενόρκου, Στρατολογικά περί 

συντάξεως στρατολογικού καταλόγου, περί των καθυστερούµενων κληρούχων, πίνακας 

αναλογούντων κληρούχων κατά το 1855, περί αποστολής ελέγχου της στρατολογίας, ονοµαστικός 

κατάλογος των εκτός του κράτους αποδηµούντων κληρούχων του δήµου Μυκόνου από το 1847 

µέχρι του 1855 έτους,  επιθεωρητική επιτροπή δηµοτικών σχολείων, περί σύνταξης  καταλόγων 

επιδόσεων µαθητών, περί της αφίξεως της δηµοδιδασκάλας Ελισάβετ Τζάβα, περί παραιτήσεως της 

δηµοδιδασκάλας  Ασηµίνας Φ.., περί των εξετάσεων του ελληνικού σχολείου, περί πληρωµής του 

ενοικίου της κατοικίας των δηµοδιδασκάλων, περί υποβολής του δηµοτικού προϋπολογισµού. 

-«Προϋπολογισµός του δήµου Μυκόνου του έτους 1856». 

[Έγγραφα~500] 

 

--------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/36 (1-2) 

«1857» 

[αλληλογραφία δήµου-νοµαρχίας]* 

 

 

Περιέχει αλληλογραφία µε τα παρακάτω θέµατα: 

• φάκελος 1 

Σχετικά µε δηµοτικές-βουλευτικές εκλογές. 
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Σχετικά µε πιστοποιητικά (ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου, γέννησης). 

Σχετικά µε εγκρίσεις διορισµών µελών διαφόρων συµβουλίων. 

Σχετικά µε οικονοµική διαχείριση (εγκρίσεις αποφάσεων δηµ. συµβουλίου για πιστώσεις, 

αποστολές πληροφοριών, δηµοπρασίες ενοικιάσεων φόρων, οδηγίες, δηµοτικοί φόροι, υποβολή 

προϋπολογισµού, µισθοδοσίες, χορήγηση πιστώσεων). 

Εισερχόµενα από Οικονοµικό Έφορο Σύρου και Κέας σχετικά µε απογραφές προϊόντων-συλλογή 

και αποθήκευση καρπών, φορολογία, τιµές σιτηρών, φορολογία ζώων, φορολογία οικοδοµών και 

επιτηδευµάτων κλπ. 

Προϋπολογισµός δήµου 1857. 

 [έγγρ. περ. 120] 

 

• φάκελος 2 

Αλληλογραφία µε αστυνοµικές-δικαστικές αρχές σχετικά µε δηµόσια τάξη-αστυνοµικές-ποινικές 

υποθέσεις, δηµόσια υγεία-καθαριότητα (πρόσληψη αστυνοµικού κλητήρα, δραπέτες, 

καταζητούµενοι, καθαριότητα πόλης, οδηγίες προς δηµόσιους κατήγορους, υπόθεση αυτοκτονίας, 

κλοπή, την έναρξη του τρύγου, απαγόρευση διανυκτέρευσης στους αγρούς, ζωοκλοπές). 

Σχετικά µε έργο επέκτασης του γυναικωνίτη σε ιδιόκτητο ναό του Π. Γρυπάρη. 

Σχετικά µε εκπαίδευση-σχολεία. 

Σχετικά µε δηµόσια υγεία (περίθαλψη λεπρών, εµβολιασµοί, λειτουργία λεπροκοµείου). 

Σχετικά µε στρατολογία-ναυτολογία-κληρούχους (αναζήτηση-σύλληψη δραπετών, άδειες, 

απαλλαγές, πίνακας των κληρούχων του 1857, απογραφή περιουσίας δραπετών). 

Λοιπή υπηρεσιακή αλληλογραφία δηµάρχου-νοµάρχη για διάφορα θέµατα (αποστολή εγκυκλίων, 

οδηγίες, αποστολή διαφόρων πληροφοριών, διαγραφές από τα δηµοτολόγια κ.ά.). 

 [έγγρ. περ. 180] 

* τα έγγραφα βρέθηκαν σε φάκελο µε την ένδειξη «1857» και ήταν αδιαφοροποίητα όσον αφορά το 

περιεχόµενο/τη θεµατική (λυτά, όλα µαζί). Ο διαχωρισµός και η οµαδοποίησή τους σε θεµατικές έγινε 

µετά την επεξεργασία των εγγράφων από το συντάκτη του δελτίου. 

----------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/37 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1858 ∆ηµάρχου Θεοδ. Αγγελή» 

Περιέχει: 

- 2 βιβλία µε έντυπα διπλότυπα εισπράξεως του δηµοτικού ταµείου για το δηµοτικό φόρο. 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα (για µισθοδοσία, φωταγωγία, γραφικές ύλες, προµήθεια 
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υλικών κλπ.). Συνηµµένες οι µισθοδοτικές καταστάσεις, οι αποδείξεις είσπραξης  και τα 

άλλα δικαιολογητικά. 

 [έγγρ. περ. 200] 

 

---------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/38 

 

[1836, 1860-1861:Έγγραφα Λογαριασµών ∆ιαχειρίσεως] 

 

Περιέχει: 

 

- 1860:Χρηµατικά εντάλµατα του Υπουργείου Εκκλησιαστικών πληρωτέα από το Ταµείο 

Σύρου για τη Μισθοδοσία των ∆ηµοδιδασκάλου Μυκόνου, Κ.Μωραΐτη, Ανάργυρου 

Παύλου, Μαρία Κορφιάτου, ∆.Οικονοµίδη. 

- 1860:Μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωµών των διδασκάλων του Ταµείου Σύρου. 

- 1860:Χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης των ίδιων των διδασκάλων. 

- 1860:Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών του Ταµείου ∆ήµου Μυκόνου και χειρόγραφες 

αποδείξεις είσπραξης περί των, φύλακα λοιµοκαθαρτηρίου Μυκόνου, προµήθειες 

δηµοτικού σχολείου, δίδακτρα διδασκάλων, µισθοδοσία γραµµατέως, µισθοδοσία ιατρού, 

ναύλα και τροφή νεοσυλλέκτων, φωταγωγία εθνικών και βασιλικών εορτών, συνδροµή 

εφηµερίδος, γραφικής ύλης γραφείου δηµάρχου Μυκόνου. 

- 1860:Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών του Ταµείου ∆ήµου Μυκόνου και χειρόγραφες 

αποδείξεις είσπραξης του ∆ηµάρχου Θ.Αγγελή για τα έξοδα λιθόστρωσης της αγοράς, 

κατάλογος εργαζοµένων στο έργο και των ηµεροµισθίων που έλαβαν. 

- 1836, 1860:Χρηµατικά εντάλµατα εξόφλησης παλαιού χρέους της περιόδου της 

δηµογεροντίας (1835) προς τη χήρα του Κ. Λάσκαρη, γραµµατέως. Επισυνάπτεται Γενικός 

Λογαριασµός ∆ηµογεροντίας 1836. 

- 1860-1861: ∆ιπλότυπο εισπράξεων του ∆ηµοτικού Ταµείου Μυκόνου. 

[Έγγραφα≈180] 

 

------------------- 
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∆.Α.Μ./39 (1-10) 

«1860» [αλληλογραφία δήµου Μυκόνου] * 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

-  Υποφ. 1 «Εκκλησίαι, εκπαίδευσις 1860». Εισερχόµενα της Νοµαρχίας Κυκλάδων 

(κοινοποίηση εγκυκλίων, οδηγιών κλπ.) σχετικά µε εκπαιδευτικά και εκκλησιαστικά 

ζητήµατα (χορήγηση υποτροφιών, σχηµατισµός «επιθεωρητικών επιτροπών» για τα 

δηµοτικά σχολεία, διορισµοί και µισθοδοσία δηµοδιδασκάλων, αποστολή διδακτικών-

αναγνωστικών βιβλίων, διενέργεια εξετάσεων, διενέργεια τριµηνιαίων ελέγχων των 

δηµοτικών σχολείων, µετάθεση δηµοδιδάσκαλου, χειρόγραφος πίνακας µε τίτλο «Πόσα 

στρέµµατα αγρών καλλιεργουµένων κέκτηται η Μονή», οδηγίες σχετικά µε την καταγραφή 

της εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ.). 

- Υποφ. 2 «Ποινικά 1860». Αλληλογραφία µε νοµαρχία και αστυνοµικές-δικαστικές αρχές 

(εισαγγελέας, αστυνοµικός διευθυντής) σχετικά µε διάφορα ποινικά και άλλα ζητήµατα 

(κοινοποίηση µήνυσης, αγορανοµικές διατάξεις, άδειες οπλοφορίας-απαγόρευση 

οπλοφορίας, αναζήτηση δραπετών, απαγόρευση της λειτουργίας καφενείων και 

οινοπωλείων κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας κλπ.). 

- Υποφ. 3 «Στρατολογία 1860». Εισερχόµενα από Νοµαρχία (αποστολή διαταγών, 

εγκυκλίων κλπ.) σχετικά µε διάφορα ζητήµατα στρατολογίας (ναύλα για απολυθέντα 

κληρούχο, συλλήψεις φυγόστρατων κληρούχων, απαλλαγές κληρούχων, υπόθεση επιβολής 

πειθαρχικής επίπληξης στο ∆ήµαρχο Μυκόνου για καθυστέρηση αποστολής πληροφοριών 

σχετικά µε κληρούχους, σχετικά µε λάθη στην κλήρωση νεοσυλλέκτων, οδηγίες περί του 

τρόπου κλήρωσης, «Πίναξ των εις έκαστον δήµον των επαρχιών Σύρου και Κέας 

αναλογούντων νεοσυλλέκτων του έτους 1860», απόφαση κατά του ∆ηµάρχου Καλύµνου για 

προσπάθεια παράνοµης εξαίρεσης στρατευσίµων από τους στρατολογικούς καταλόγους, 

υποβολή χειρόγραφου πίνακα µε τίτλο «Ονοµαστικός κατάλογος των αποδηµούντων 

κληρούχων εκ της απογραφής του 1860 έτους», σχετικά µε απαλλαγές κληρούχων, σχετικά 

µε απολύσεις κληρούχων και σύλληψη των επιλαχόντων αναπληρωµατικών, ενστάσεις κατά 

του στρατολογικού κατάλογου, πιέσεις προς το δήµαρχο για αποστολή πληροφοριών για 

κληρούχους, ανακοινώσεις του δηµάρχου προς τους κατοίκους σχετικά µε τη µέρα και ώρα 

διενέργειας κληρώσεων, βεβαιώσεις του δηµάρχου σχετικά µε την περιουσιακή κατάσταση 

δραπετών κληρούχων κλπ.). 

- Υποφ. 4 «∆ηµόσιος υγεία 1860». Περιέχει έντυπες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 

αλληλογραφία δηµάρχου-νοµάρχη σχετικά µε τα βιβλία ληξιαρχικών πράξεων, χειρόγραφος 
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«Πίναξ των κατά την β τριµηνίαν 1860 έτους συµβάντων γάµων, γεννήσεων και 

αποβιώσεων» και σχετική αλληλογραφία, σχετικά µε τη µη συµµόρφωση µαιών µε τη 

διαταγή να εµφανισθούν σε εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων για τη 

σχετική άδεια, σχετικά µε την απόλυση του φύλακα του λοιµοκαθαρτηρίου (λόγω 

«περιττότητας», «ένεκα της µέθης εις ην υποπίπτει συνεχώς»), σχετικά µε ∆.Α.Μ.αλισµό. 

- Υποφ. 5 «Εκλογικά διάφορα 1860». Ακύρωση πράξεως του δηµ. συµβουλίου σχετικά µε 

την υποψηφιότητα του Λ. Καµπάνη στις βουλευτικές εκλογές και σχετική επίπληξη του 

δηµάρχου Θ. Αγγελή, σχετικά µε δηµαιρεσίες και την κατάρτιση του ∆ηµαιρεσιακού 

Καταλόγου, αποτελέσµατα εκλογών δηµοτικών συµβούλων, σχετικά µε αποστολή 

φορολογικών καταλόγων για την κατάρτιση του δηµαιρεσιακού καταλόγου, χειρόγραφος 

«∆ηµαιρεσιακός κατάλογος του ∆ήµου Μυκόνου βασιζόµενος εις την φορολογίαν του έτους 

1859», «Βιβλίον των ∆ηµαιρεσιακών αποφάσεων του ∆ήµου Μυκόνου», εκθέσεις 

τοιχοκολλήσεως του κλητήρα σχετικά µε τους δηµαιρεσιακούς καταλόγους, «Πρακτικά 

Συνεδριάσεων της επί των παραπόνων Επιτροπής κατά του ∆ηµαιρεσ. Καταλόγου Μυκόνου 

1860», σχετικά µε αναστολή επίδοσης καταδικαστικών αποφάσεων του Επαρχιακού 

Συµβουλίου Σύρου κατά επαρχιακών συµβούλων, σχετικά µε την αναθεώρηση-διόρθωση 

των βουλευτικών καταλόγων και τη συγκρότηση δια κλήρωσης της σχετικής επιτροπής 

κλπ.. 

- Υποφ. 6 «∆ηµοτ. Φόροι 1860». Έγγραφα σχετικά µε δηµοπρασίες δηµοτικών φόρων, 

σχετικά µε την καθυστέρηση έγκαιρης είσπραξης των προστίµων που επιβάλλονται από τα 

πταισµατοδικεία και σχετικές οδηγίες, εκθέσεις τοιχοκολλήσεως του κλητήρα σχετικά µε 

δηµοπρασίες ενοικίασης φόρων, σχετικά µε την κατάρτιση και αποστολή από τους 

δηµοτικούς εισπράκτορες τριµηνιαίων καταστάσεων διαχειρίσεως της δηµοτικής 

περιουσίας, αποφάσεις του δηµάρχου σχετικά µε τους όρους/υποχρεώσεις των ενοικιαστών 

φόρων, οδηγίες του νοµάρχη Σύρου περί διεξαγωγής των δηµοτικών φόρων, πρακτικά 

δεύτερης δηµοπρασίας  ενοικίασης του φόρου επί των προϊόντων του δήµου Μυκόνου κλπ. 

- Υποφ. 7 «Προϋπολογισµός 1860». Έγγραφα από νοµάρχη σχετικά µε εγκρίσεις ή µη 

πιστώσεων, δαπανών κλπ. του δήµου Μυκόνου (για δηµοτικά έργα, τα σχολεία, την 

επισκευή του δηµοτικού Ι. Ναού της Αγ. Παρασκευής, τη χορήγηση βοήθειας σε άπορους 

δηµότες, για έξοδα συντήρησης αγροφυλάκων κλπ.), σχετικά µε την ψήφιση του δηµοτικού 

προϋπολογισµού κλπ. 

- Υποφ. 8 «Απολογισµός 1860». Έγγραφα από το νοµάρχη µε οδηγίες κλπ. σχετικά µε τη 

σύνταξη του απολογισµού και την τιµωρία τυχόν ολιγωρίας, έγγραφα του δηµάρχου σχετικά 

µε τη δηµοσίευση του απολογισµού διαχειρίσεως, σχετικά µε τον καταλογισµό χρηµατικού 

ποσού και την είσπραξή του. 
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- Υποφ. 9 «∆ιάφορα 1860». Σχετικά µε αιτήσεις για εγγραφή στο δηµοτολόγιο και έκδοση 

σχετικών πιστοποιητικών, µε υποβολή πίνακα των ναυαγίων, «Γενική Έκθεσις του έτους 

1860» (έκθεση τίτλων), έκθεση του δηµάρχου προς το νοµάρχη «Περί της Καταστάσεως 

της Γεωργίας», οδηγίες για τη σύσταση αδελφάτων που θα διενεργούν φιλανθρωπικούς 

εράνους και απαγόρευση να γίνονται από µεµονωµένους πολίτες, σχετικά µε τη 

συγκέντρωση συνδροµών για ανδριάντα του Κοραή, αποστολή φυλλαδίων/καταλόγων κλπ., 

οδηγίες-υπόδειγµα για την κατάρτιση καταλόγου δηµοτικών υπαλλήλων και δηµοτικών 

συµβούλων, αίτηση του νοµάρχη για παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία 

ασβεστοκαµίνων στη ∆ήλο και το αν βλάπτουν τα αρχαία και παρακάτω επανέρχεται µε νέο 

έγγραφο που χαρακτηρίζει ως ψευδείς τις πληροφορίες που είχε δώσει ο δήµαρχος ότι δεν 

υπάρχουν ασβεστοκάµινοι που καταστρέφουν τα αρχαία-απάντηση του δηµάρχου ότι οι 

υπάρχουσες ασβεστοκάµινοι δεν λειτουργούν, σχετικά µε τη συνδροµή των δηµοτών και 

του δήµου στην αγορά µετοχών της εταιρείας «Κορινθιακή Σταφίς» (αρνητική απάντηση 

του δηµάρχου), οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο θείασης των αµπελιών και λοιπή υπηρεσιακή 

αλληλογραφία νοµάρχη-δήµαρχου. 

- Υποφ. 10 «Επιτηδεύµατα και λοιποί ∆ηµόσ. Φόροι 1860». Αλληλογραφία νοµάρχη-

οικονοµικού εφόρου Σύρου-δηµάρχου Μυκόνου σχετικά µε σύνταξη φορολογικών 

καταλόγων, υποβολή εκθέσεων, αποστολή εγκυκλίων, οδηγιών κλπ. σχετικά µε φορολογικά 

ζητήµατα, τη διαδικασία δηµοπρασιών ενοικίασης των δηµητριακών καρπών, την αποστολή 

δήλωσης λαχανόκηπων, πρωτόκολλα παράδοσης χρηµατικών ποσών από τους δηµόσιους 

και δηµοτικούς φόρους, γνωστοποίηση του δηµάρχου προς τους πολίτες ότι επίτροποι του 

ενοικιαστή δηµοσίων προσόδων όσον αφορά τη Μύκονο ορίστηκαν οι Βαβούλης, Θωµάς 

[;;;] και Χάµπας, χειρόγραφος πίνακας σχετικά µε τους καλλιεργούµενους δηµητριακούς 

καρπούς στη Μύκονο, αίτηση χορήγησης πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση της 

καρποφορίας των γεωργικών προϊόντων (δηµητριακά, αµπέλια, ελιές κ.ά.), τους 

λαχανόκηπους κλπ., σχετικά µε τις τιµές των καρπών, σχετικά µε την ενοικίαση από το 

δηµόσιο αποθηκών για τη συγκέντρωση των καρπών, σχετικά µε την έκδοση παράτυπων 

αποδείξεων είσπραξης δηµοτικών φόρων και σχετικές οδηγίες για τα διπλότυπα, οδηγίες 

σχετικά µε τη δήλωση των ζώων-χειρόγραφος πίνακας µε τίτλο «Βιβλίον δηλώσεων των 

ζώων δια το 1860 έτος (α.α., ονοµ/µο κτηνοτρόφου, τόπος διαµονής, τοποθεσία ζώων, είδος 

και αριθµός ζώων)  και άλλη σχετική αλληλογραφία µε φορολογία οικοδοµών και 

επιτηδευµάτων.    

 

[έγγρ. περ. 400] 

 

* τα έγγραφα βρέθηκαν τυλιγµένα σε χαρτί µε τίτλο εγγραφής «1860». Υπήρχε ήδη διαµορφωµένος 
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ταξινοµικός δεσµός (βλ. τα θέµατα των υποφακέλων του δελτίου που βρίσκονται σε εισαγωγικά « »). 

Ο ταξινοµικός αυτός δεσµός διατηρήθηκε από το συντάκτη του δελτίου. Η αρίθµηση των υποφακέλων 

(1, 2, 3 κλπ.) έγινε από το συντάκτη του δελτίου.  

------------------ 

 

 

∆.Α.Μ./Α/40 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1861 ∆ηµάρχου Θ. Αγγελή» 

Περιέχει: 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα σε δεσµίδες µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες 

αποδείξεις [µισθοδοσίες- χειρόγραφες µισθοδοτικές καταστάσεις, καθαριότητα, ενοικίαση 

κατοικίας δηµοδιδασκάλου και άλλα έξοδα του δήµου]. 

- Χειρόγραφες αποδείξεις πληρωµής για διάφορες δαπάνες του δήµου. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν του έτους 1861» [α.α., χρέωση/πίστωση, αιτιολογία, 

ποσά]. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του 1861» [έσοδα-έξοδα]. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις των δια την επισκευυήν του ∆ηµοτικού οίκου γενοµένων 

δαπανών» µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις πληρωµής. 

- Χειρόγραφος πίνακας «Απολογισµός των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1861» 

(κατάσταση εισπράξεων-έσοδα, κατάσταση πληρωµών-έξοδα). 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις των δαπανηθέντων δια την επισκευήν της αποβάθρας Μυκόνου» 

µε συνηµµένες τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 

-  Χειρόγραφη «Κατάστασις των δαπανηθέντων δια την επισκευήν των ∆ηµοτικών Σχολείων» 

µε συνηµµένες τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις των δαπανηθέντων δια την ισοπέδωσιν τεσσάρων οδών του 

∆ήµου» µε συνηµµένες τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 

- Χειρόγραφη «Κατάστασις των δια την επισκευήν του ∆ηµοτ. Λοιµοκαθαρτηρίου γενοµένων 

δαπανών» µε συνηµµένες τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. 

- Αλληλογραφία δηµάρχου Μυκόνου-επαρχιακού ταµία Σύρου σχετικά µε έξοδα. 

 [έγγραφα περ. 150] 

-------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/41 (1-13) 

 

[1861: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου] 



 27 

  

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

1) «∆ηµόσιοι Φόροι»  

- Εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, καταλόγων ονοµάτων καθυστερούντων εισπράξεων, 

περί δηµοπρασίας ενοικιάσεως φόρων, δηµοπρασίες εκποιήσεως δηµοσίων καρπών, περί 

ενοικιαστού εγγείου φόρου των δηµητριακών καρπών Μυκόνου, περί τιµών των σιτηρών                              

- ∆ηλοποιήσεις ∆ήµου Μυκόνου περί δηµοπρασίας ενοικιάσεως φόρων,  διακηρύξεις 

δηµοπρασιών.             

- Εισερχόµενα από Επαρχιακό Ταµείο Σύρου-Οικονοµικό Έφορο Σύρου περί, κατάλογος 

κτηνοτρόφων εχόντων ζώων επί της νήσου ∆ήλου,  κατάλογος φορολογικός εχόντων ζώων επί 

της νήσου ∆ήλου, δηλώσεις χοίρων, εκποίησης δηµοσίων καρπών. 

[Έγγραφα≈50] 

 

2) «Περί Προϊόντων» 

- Εξερχόµενα από ∆ήµο Μυκόνου προς Νοµαρχία Κυκλάδων περί των εισπραχθέντων δασµών 

επί των σιτηρών, καταγραφής συνδροµητών στην εφηµερίδα της Γεωργίας, περί τιµών 

δηµητριακών καρπών. 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι από τη Νοµαρχία Κυκλάδων περί δηµοπρασιών εκποιήσεως δηµοσίων 

καρπών όπου συνάπτονται και τα πρακτικά της διαδικασίας, περί έκθεσης προϊόντων σε διεθνή 

έκθεση.  

- Εισερχόµενα έγγραφα από Οικονοµικό Έφορο Σύρου και Κέας περί της αποθήκης του ∆ήµου. 

[Έγγραφα≈30] 

 

 

3) «Βιβλίον ∆ηλώσεως Ζώων» 

- Βιβλίον δηλώσεως των ζώων δια το 1861 έτος. Στον κατάλογο περιέχονται τα ονοµατεπώνυµα 

των κτηνοτρόφων, ο τόπος διαµονής, το είδος του ζώου και ο αριθµός που ο καθένας κατέχει. 

                                                                                                           [ Έγγραφα≈1] 

 

4) «Απολογισµός» 

- Εισερχόµενη εγκύκλιος της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί έγκρισης του οικονοµικού 

απολογισµού του ∆ηµοτικού Εισπράκτορα ∆ήµου Μυκόνου έτους  1860. 

- Απολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου ∆ιαχείρησις του ∆ηµοτικού Εισπράκτορος Αναργύρου Παύλου 

από α΄Ιανουαρίου 1860 µέχρι τέλη Φεβρουαρίου 1861. Περιέχονται, το είδος των εσόδων, τα 
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προϋπολογισθέντα ποσά, τα βεβαιωθέντα ποσά, τα εισπραχθέντα ποσά, τα καθυστερούµενα 

ποσά, εντάλµατα εξοφληθέντα. 

- Επιστολή του ∆ηµάρχου Μυκόνου Θ. Αγγελή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μυκόνου περί της 

διοικητικής διαχειρίσεως του ίδιου του έτους 1860. 

- Κατάλογος εξοφληθέντων ενταλµάτων υπό του ∆ηµοτικού Εισπράκτορος από 1/1/1860-

28/2/1861. 

- Απολογισµός Εσόδων – Εξόδων   της Χρήσεως 1860 ∆ιαχείρησις του ∆ηµάρχου Θεοδώρου 

Αγγελή από α’ Ιανουαρίου 1860 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 1861. 

[Έγγραφα≈5] 

 

5) «Προϋπολογισµός 1861»  

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί του Προϋπολογισµού του έτους 1861. 

- Προϋπολογισµός του ∆ήµου Μυκόνου του έτους 1861. Περιέχονται οι κατηγορίες των εσόδων 

και των εξόδων αλλά και τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επισυνάπτονται εγκύκλιοι της 

Νοµαρχίας Κυκλάδων µε παρατηρήσεις, κατάλογος προϊόντων που υπόκεινται σε έµµεση 

φορολογία, τιµές διατίµησης αυτών των προϊόντων. 

[Έγγραφα≈2] 

 

6) «Εκλογικά» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί των βουλευτικών εκλογών, των 

πρακτικών της βουλευτικής εκλογής. 

- ∆ιακηρύξεις του ∆ήµου Μυκόνου περί του καταλόγου εκλογέων. 

- ∆ηµαιρεσιακόν Πρωτόκολλον της εκλογής τριών υποψηφίων δια την θέσιν ∆ηµάρχου και τριών 

παρέδρων του έτους 1861.Εγκύλιος της Νοµαρχίας, Πρωτόκολλο της εκλογικής διαδικασίας µε 

όλες τις λεπτοµέρειες. 

- Πρακτικά Σύνταξης Βουλευτικού Καταλόγου ∆ήµου Μυκόνου έτους 1861. 

                                                                                                          [Έγγραφα≈10] 

 

7) «Επαρχιακά Συµβούλια» 

- Εγκύκλιος της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί της πρόσκλησης του Επαρχιακού Συµβουλίου 

Σύρου. 

- Επιστολή του ∆ήµου Μυκόνου για τους λόγους αποχής του συµβούλου της Μυκόνου. 

[Έγγραφα≈2] 

 

8) «Ποινικά» 
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- Εξερχόµενο έγγραφο του ∆ήµου Μυκόνου προς τη Νοµαρχία Κυκλάδων περί διορισµού-

εκλογής  αγροφύλακα 

- Εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί αγροφύλακα, περί κατάσχεσης της εφηµερίδος Το Φως, 

περί φυγάδων, κατασχέσεων, κίβδηλων νοµισµάτων. 

- Εισερχόµενα έγγραφα από εισαγγελέα Σύρου. 

- ∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκόνου περί κρεάτων. 

[Έγγραφα≈5] 

 

 

 

9) «Ληξιαρχικά - ∆ηµόσια Υγεία» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί τήρησης ληξιαρχικών βιβλίων, περί 

καταγραφής Άγγλων και καταγόντων από τα Ιόνια Νησιά, 

- Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου µε Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου περί τήρησης ληξιαρχικών 

βιβλίων. 

- Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου µε Υγειονόµο Μυκόνου. 

 

[Έγγραφα≈3] 

 

10)  «Στρατολογία» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί κληρούχων, στρατολογικών καταλόγων, 

ατοµικών ζητηµάτων κληρωτών, πληρωµών και αντικατάστασης κληρωτού από τον 

στρατολογικό κατάλογο, εγγεγραµµένων σε άλλον στρατολογικό κατάλογο, κατάταξης 

κληρωτού 

- Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου, Νοµαρχίας Κυκλάδων περί στρατολογικών καταλόγων. 

- Αιτήµατα κληρωτών προς ∆ήµαρχο Μυκόνου 

- Έγγραφο του Λόχου των Αποµάχων προς τη Νοµαρχία Κυκλάδων. 

- Πρακτικό συγκρότησης στρατολογικού καταλόγου ∆ήµου Μυκόνου. 

[Έγγραφα≈50] 

 

11) «Εκπαίδευσις» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί της επίδοσης σε ∆ιδασκάλους 

εγκυκλίων του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Εκπαίδευσης, µισθοδοσίας διδασκάλων, 

επιθεωρητικών επιτροπών, αδειοδότησης διδασκάλου.  

- Καταστάσεις µισθοδοσίας διδασκάλων. 
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- Τριµηνιαίος Έλεγχος της Καταστάσεως του εν Μυκόνου ∆ηµοτικού Σχολείου Θηλέων ∆ήµου 

Μυκόνου. 

                                                                                                           [Έγγραφα≈20] 

 

12) «Αιτήσεις-Πιστοποιητικά» 

- Εισερχόµενα αιτήµατα προς ∆ήµο Μυκόνου. 

- Εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί ιθαγένειας, πολιτογράφησης, κ.α. 

- ∆ιακήρυξη του Υπουργικού Συµβουλίου προς τον Ελληνικό Λαό για τον πυροβολισµό κατά 

της Βασίλισσας Αµαλίας. 

[Έγγραφα≈20] 

 

13) «∆ιάφορα» 

- Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου και Υποτελωνείου Μυκόνου. 

- ∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκόνου προς τους κατοίκους. 

- Εισερχόµενα από Οικονοµικό Έφορο Σύρου και από Επαρχιακό Ταµείο Σύρου. 

- Εισερχόµενα από Νοµαρχία Κυκλάδων περί, δασών, Ολυµπίων Επιτροπής, Μετεωρολογικών 

φαινοµένων, διορισµού δηµοσίων λειτουργών, υποψηφίων εµποροδικών Μυκόνου, 

αναθεώρησης καταλόγων ενόρκων, περί εορτασµού εθνικών εορτών. 

                                                   [Έγγραφα≈20] 

 

--------------------- 

                                     

 

∆.Α.Μ./A/42 (1-13) 

 

 

[1862: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου] 

 

 

Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου µε Νοµαρχία Κυκλάδων. Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

Υποφάκελος 1 

-∆ιάφορα 1862: περί δηµοσίων έργων, περί σύστασης πίνακα ναυαγίων, Ιερά Μονή Τουρλιανής, 

περί ετήσιας συνδροµής γεωργικής εφηµερίδας, περί σεισµού, πιστοποιητικά, περί συστάσεως 

εµπορικής πανηγύρεως εν Κορίνθω. 

 

Υποφάκελος 2 
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-∆ηµοτικός φόρος: περί οφειλοµένων ενοικίων, περί του υγειονόµου Μυκόνου, ρύθµιση 

λογιστικών πράξεων του δηµοτικού εισπράκτορος, περί δηµοπρασίας ενοικίασης του εγγείου 

δηµοτικού φόρου. 

-Ένορκοι- εµποροδίκες: Κατάλογος των εχόντων την ιδιότητα να εκπληρώσουσι χρέη εµποροδίκου  

του ∆ήµου Μυκόνου το έτος 1863, κατάλογος των εχόντων προσόντα ενόρκου δια το έτος 1862. 

 

Υποφάκελος 3 

-Ληξιαρχικά: Περί σύστασης καταλόγου γεννήσεων, γάµων και αποβιώσεων, αναβολή 

ορκοµωσίας.  

 

Υποφάκελος 4 

-«Πρακτικά επί της παραδόσεως επιτροπής και αποφάσεις του ∆ηµάρχου του έτους 1862». 

 

Υποφάκελος 5 

-Στρατολογία: Περί στρατολογίας, περί σύστασης στρατολογικού καταλόγου του έτους 1862. 

 

Υποφάκελος 6 

-Εκλογαί 1862: περί της ψηφοφορίας ονοµατολόγιο κληρωθέντων µελών της εφορευτικής 

επιτροπής, περί της κάλπης, κατάλογος των κληρώσιµων προσώπων του ∆ήµου Μυκόνου εχόντων 

το κατά το άρθρο 18 του βουλευτικού νόµου, κατάλογος των κληρωθέντων κατά την συνεδρίασην 

της 13 Νοεµβρίου 1862 εφορευτικής επιτροπής του δήµου Μυκόνου της επαρχίας Σύρου, περί της 

αναθεωρήσεως των βουλευτικών καταλόγων. 

 

Υποφάκελος 7 

-Ποινικά 1862: κλητήριον επίκριµα, περί λίβελου που αφορά τον Όθωνα, περί σύλληψης, περί του 

εθίµου του πυροβολισµού το Πάσχα, πίνακας των κατά την λήξασης β τριµηνίας πραχθεισών 

ζωοκλοπών κ.λ.π. εντός της περιφέρειας του ∆ήµου Μυκόνου. 

 

Υποφάκελος 8 

-Εκπαίδευσις 1862: περί έκδοσης ιστορικής πραγµατείας για την πτώση της αρχαίας Ελλάδας, 

κατάλογος της χήρας Ευγενούλας συζύγου Κωνσταντίνου Κονταρίνη δηµοδιδασκάλου ες των 

ορφανών αυτού των κεκτηµένων δικαίωµα συντάξεως, κατά τον αριθ. Αυγούστου 1861 νόµον, 

έγγραφα σχετικά µε τον Κωνσταντίνο Κονταρίνη, άδεια για ίδρυση ιδιαίτερου σχολείου επί 

διδάκτροις στον Κ. Κονταρίνη, αναγγελία θανάτου το 1854, περί σύνταξης ενοικιαστηρίων 

κτηµάτων της Ιεράς Μονής Τουρλιανής, περί µισθοδοτικών καταστάσεων δηµοδιδασκάλων, 
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εγκύκλιοι για την περιουσία των ενοριακών ναών, ενηµέρωση για να βρεθεί κατάλυµα να στεγάσει 

τους µαθητές λόγο ότι το κατάλυµα του Ελληνικού σχολείου ήταν εκτεθηµένο στον άνεµο. 

 

Υποφάκελος 9 

-∆ηµόσια Υγεία: εγκύκλιοι, περί εµβολιασµού- ∆.Α.Μ.αλισµού, αναγγελία θανάτου από ευλογιά, 

δίνεται άδεια εµπειρικής µαίας, έκθεση κτηνιάτρου, κατάλογος στο εν περιφέρεια του δήµου 

Μυκόνου µετερχοµένης την Ιατρικήν. 

 

Υποφάκελος 10 

-∆ηµοτικοί φόροι 1862: διορισµός σιταποθηκαρίου, περί σύστασης βιβλίου δήλωσης φόρου 

αµπέλων, χοίρων, περί δήλωσις ζώων, περί δήλωσις περιβολίων, βιβλίον δηλώσεων των ζώων δια 

το 1862,  περί διάθεσης δηµητριακών καρπών, περί ανάγκης ενοικίασης αποθηκών, περί 

φορολογικού καταλόγου των οικοδοµών. 

 

Υποφάκελος 11 

-«Βιβλίον Αµπέλων 1862». 

 

Υποφάκελος 12 

-Απολογισµός 1862: Περί του δηµοτικού απολογισµού. 

 

Υποφάκελος 13 

-Προϋπολογισµός 1862: πίστωση δια δύο ειρηνοφύλακας, ψήφιση δηµοτικού προϋπολογισµού 

χρήσις του 1863. 

[Έγγραφα~450] 

------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./A/43 

 

 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του 1862 ∆ηµάρχου Θ. Αγγελή» 

 

Περιέχει: 

 

-«Καθηµερινόν δηµοτικού εισπράκτορος έτους 1862 ». 

- Στελέχοι χρηµατικών ενταλµάτων. Ενδεικτικά για γραφικές ύλες, για µισθοδοσία δηµάρχου, για 

συνγράµµατα συνδροµής Θ. Αγγελή, για την καθαριότητα της πόλης, για το ενοίκιο της οικίας των 

δηµοδιδασκάλων, για διαβατήρια . 
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-Έντυπα διπλότυπα πληρωµής του δηµοτικού ταµείου 1861-1862. 

-Υπουργείων Εκκλησιαστικών χρηµατικόν ενταλµάτων χρήσις του 1862 που αφορά πληρωµές 

δηµοδιδασκάλων. 

-Μισθοδοτική κατάστασις του δηµοδιδασκάλου Μυκόνου δια τον µήνα Ιανουάριον 1862. 

 -«Καθηµερινόν του ∆ηµάρχου του έτους 1862». 

-«Καθολικόν του δηµοτικού ταµείου Μυκόνου του έτους 1862». 

-∆ήλωση λιµενάρχη και συµβολαιογράφου σχετικά µε την ιδιοκτησία πλοίων. 

[Έγγραφα~150] 

 

------------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/44 

[Εγκύκλιοι υπουργείων-Περιλήψεις] 

 

Περιέχει: 

 

-Απόσπασµα του περί µεταλλείων νόµου της 22 Αυγούστου 1861. 

- Περίληψη περί καταβληθέντος αντιτίµου εκλογικών ειδών προς ανακήρυξιν υποψηφίων δια 

δηµοτικάς θέσεις.(6 Αυγούστου 1879). 

-Περίληψη οδηγιών προς εφαρµογή των νόµων περί φόρων οικοδοµών και επιτηδευµάτων.(19 

Ιανουαρίου 1877) 

-Περί αγροφυλάκων.(9 Ιανουαρίου 1857) 

-Περί ερµηνείας του άρθρου 9 του περί αγροφυλακής νόµου.(4 Απριλίου 1857) 

-Περί απαγορεύσεως των ραβδισµών και άλλων αικισµών των παίδων υπό των δηµοδιδασκάλων.(9 

Μαρτίου 1884) 

- Περί εµπειρικών µαιών.(18 Οκτωβρίου 1856) 

-∆ιάταγµα περί υγειονοµικών µέτρων κατά της νόσου χολέρας εντός του βασιλείου.(21 ∆εκεµβρίου 

1855) 

[Έγγραφα ~10] 

 

 

-------------------------- 

∆.Α.Μ./Α/45 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του  έτους 1863 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

Περιέχει: 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

είσπραξης (για µισθοδοσίες, γραφικές ύλες, ενοίκια κλπ.). 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν ∆ηµάρχου του 1863» [α.α., χρέωση/πίστωση, αιτιολογία, 

ποσά]. 
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- ∆ιπλότυπα των δηµοτικών εισπράξεων του δήµου Μυκόνου. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν του ∆ηµοτ. Εισπράκτωρ του ∆ήµου Μυκόνου έτους 

1863. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του ∆ηµοτ. Εισπράκτωρ του ∆ήµου Μυκόνου έτους 1863. 

 [έγγρ. περ. 100]  

 

--------------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/46 

«1864 πρωτόκολ. Απαριθµήσεως χοιρών του ∆ήµου Μυκόνου» 

∆εµένα έντυπα φύλλα µε δηλώσεις χοίρων (φορολογία του 1863, α.α. 1-81, αντίστοιχα φύλλα 

συµπληρωµένα). 

-------------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/47 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του  έτους 1864 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

 

Περιέχει: 

-  Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

είσπραξης, δικαιολογητικά, µισθοδοτικές καταστάσεις κλπ. (για µισθοδοσίες δασκάλου-

ιατρού-νεκροθάφτη κ.ά., γραφικές ύλες, ενοίκια δηµοδιδασκάλου, καθαριότητα, υποτροφίες 

µαθητών στη Σύρο, ανατροφή έκθετων βρεφών, έξοδα για χορήγηση φαρµάκων κλπ.). 

Περιέχονται και κατάλογοι εγγγεγραµµένων µαθητών στο δηµοτικό σχολείο Μυκόνου και 

θηλέων, καταστάσεις καθυστερούντων φόρων στο δηµοτικό ταµείο (ονοµ/µο, είδος φόρου, 

ποσό). 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν του δηµοτικού εισπράκτορος» για το 1864. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν» του δηµάρχου για το 1864. 

 [έγγρ. περ. 120] 

 

--------------------- 

 

∆.Α.Μ./A/48 (1-12) 

 

 

[1864-1865: Αλληλογραφία ∆ήµου Μυκόνου] 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 
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1) «Βουλευτικαί Εκλογαί 1864-1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί των, βουλευτικών καταλόγων, 

ενόρκων, δηµοσιεύσεως του εκλογικού καταλόγου, 

- Κατάλογος όσων διετέλεσαν ένορκοι, κατάλογος «κληροσίµων» εκλογικού καταλόγου. 

- Εξερχόµενα του ∆ήµου Μυκόνου περί του καταλόγου εκλογέων. 

- Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών «περί προσδιορισµού των κατ’ επαρχίαν 

εκλεχθησοµένων βουλευτών» 

- ∆ιακηρύξεις του ∆ήµου Μυκόνου περί του καταλόγου εκλογέων. 

- Υποψήφιοι βουλευτές επαρχίας Σύρου 1865, αποτελέσµατα ψηφοφορίας εκλογής 

βουλευτών επαρχίας Σύρου 1865. 

[Έγγραφα≈50] 

 

2) «Ληξιαρχικά 1864-1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, πληθυσµού, απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας, δηµοτολογίου, ληξιαρχικών βιβλίων. 

- Αιτήσεις για πιστοποιητικά προς το ∆ήµο Μυκονίων. 

- Αλληλογραφία περί της ιθαγένειας του [Παντελή Λιµπούδη]. 

- Αίτηση απόκτησης ελληνικής εθνικότητας από «Αντώνη Ιγγλέση εκ Κεφαλληνίας». 

                                                                                                    [Έγγραφα≈50] 

 

3) [Πρωτόκολλο κατατεθέντων εγγράφων περί αποδείξεως συµµετοχής  στην 

Επανάσταση του 1821 για απόδοση σύνταξης] 

- Έντυπο µε τις κατηγορίες: ονοµατεπώνυµο δικαιούχου-είδος εγγράφων-απόδειξη του 

∆ηµάρχου Μυκόνου. 

                                                                                                     [Έγγραφα≈1]   

 

4)  «Ποινικά 1865» 

-    Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί σύλληψης αγνοουµένου, 

δραπετών, «κυνηγεσίας», τιµών κρεάτων,   

- Αιτήσεις προς τον ∆ήµο Μυκόνου. 

- ∆ιακηρύξεις ∆ήµου Μυκόνου περί υγιεινής. 

[Έγγραφα ≈20]     

 

5) «Εκπαιδευτικά 1865» 
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- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί της επίδοσης σε ∆ιδασκάλους 

εγκυκλίων του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Εκπαίδευσης, µισθοδοσίας διδασκάλων. 

[Έγγραφα ≈20]     

 

6) «∆ιάφορα 1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, εθνοφυλακής, εκλογής 

αγροφυλάκων, πρακτικών δηµοπρασίας δηµοτικών φόρων, βοηθών διδασκάλων, 

υγειονοµικών αρχών, λοιµοκαθαρτηρίου, ναυτιλιακών. 

- Εισερχόµενες επιστολές από ∆ήµο Ερµουπόλεως. 

[Έγγραφα ≈80]     

7) «Επιτηδεύµατα-Οικοδοµαί 1864-1865»  

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, φορολογικού καταλόγου 

επιτηδευµάτων, περί προσδιορισµού προϊόντων φόρου,  περί προσδιορισµού οικοδοµών 

φόρου. 

[Έγγραφα ≈12] 

 

8) «∆ηµόσιοι Φόροι 1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι από Οικονοµικό Έφορο Σύρου, Νοµαρχία Κυκλάδων, περί 

δηµοπρασίας δηµοτικών φόρων, τιµών προϊόντων.    

[Έγγραφα ≈20] 

 

9) «∆ηλώσεις Ζώων 1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι από Οικονοµικό Έφορο Σύρου. 

[Έγγραφα ≈2] 

 

10) «Απολογισµός 1865» [1861-1865] 

- Εισερχόµενη εγκύκλιος της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, δηµοτικού εισπράκτορα. 

- Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών ∆ηµοτικού Ταµείου 1861. 

- Απολογισµός Εσόδων – Εξόδων   της Χρήσεως 1864 ∆ιαχείρησις του ∆ηµάρχου Μιχάλη 

Σολωµού από α’ Ιανουαρίου 1864 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 1865. 

[Έγγραφα ≈15] 

11) «∆ηµοτικοί Πρόσοδοι 1865» 

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, δηµοπρασίας ενοικιάσεως φόρων, 

δασµών δηµητριακών καρπών, λιανικής πώλησης δηµοτικής κρίθης και σµίγου.  

- Πρακτικά δηµοπρασιών ενοικίασης φόρων (ηµεροµηνία δηµοπρασίας, είδος, ποσότητα, 
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πλειοδότης, τιµές). 

- ∆ηλοποιήσεις ∆ήµου Μυκόνου περί δηµοπρασίας ενοικιάσεως φόρων,  διακηρύξεις 

δηµοπρασιών.             

- Αίτηµα συνταξιοδότησης της χήρας του αποθανόντος ∆ηµάρχου Πάµπαρη.  

[Έγγραφα ≈40] 

 

12) «Προϋπολογισµός 1865»  

- Εισερχόµενες εγκύκλιοι της Νοµαρχίας Κυκλάδων περί, ανατροφής ορφανού, εγκρίσεις 

πιστώσεων ∆ήµου Μυκόνου, αποδοχής κληροδοτήµατος για τη δηµιουργία φιλόπτωχου 

ταµείου.  

[Έγγραφα ≈25] 

 

------------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/49 

 

 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του έτους 1865 ∆ηµάρχου Μ. Σολωµού» 

 

Περιέχει: 

 

- Έντυπα διπλότυπα εισπράξεως χρήσεως του 1865. 

- Χρηµατικά εντάλµατα. Ενδεικτικά για πληρωµή δηµοτικού κλητήρα, για πληρωµή 

δηµοδιδασκάλων, για πληρωµή δηµοτικού ιατρού. 

- Μισθοδοτικές καταστάσεις των αγροφυλάκων του δήµου Μυκόνου του έτους 1865. 

- Μηνιαίες µισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του διδασκάλου Μυκόνου του έτους 

1865. 

- ∆ίδακτρα κατά τρίµηνα αρρένων και κορασίων του έτους 1865. 

- «Καθολικόν του δηµοτικού εισπράκτορος Μυκόνου του έτους 1865 ». 

- «Καθηµερινόν έτους 1865 » 

- 1865 

 

[Έγγραφα ~250] 

 

------------------ 

 

∆.Α.Μ./Α/50 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του  έτους 1866 ∆ηµάρχου Λ. Καµπάνη» 

Περιέχει: 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 
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είσπραξης, δικαιολογητικά, µισθοδοτικές καταστάσεις κλπ. (για µισθοδοσίες δασκάλου-

ιατρού-νεκροθάφτη-εφορευτικών επιτροπών κ.ά., γραφικές ύλες, ενοίκια δηµοδιδασκάλου, 

καθαριότητα, υποτροφίες µαθητών στη Σύρο, έξοδα επισκευής δηµοτικού οίκου, έξοδα για 

χορήγηση φαρµάκων, ανατροφή έκθετων βρεφών, χρηµατική βοήθεια σε φτωχούς-σχετικοί 

κατάλογοι µε ονοµ/µο και ποσό κλπ.). Περιέχονται και χειρόγραφοι κατάλογοι των 

διδάκτρων-εγγεγραµµένων µαθητών/τριών (α.α. και ονοµ/µο µαθητή/τριας). 

- ∆ιπλότυπα αποδείξεων πληρωµών στο δηµοτικό ταµείο για φόρο επιτηδευµάτων και 

οικοδοµών. 

- Χαρτόδετο βιβλίο µε χρηµατικά εντάλµατα. 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθηµερινόν ∆ηµάρχου Μυκόνου έτους 1866». 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του δηµοτ. εισπράκτορος» για το 1866. 

 

[έγγρ. περ. 120] 

 

------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/51 

«Απολογισµός διαχειρίσεως του  έτους 1867 ∆ηµάρχου Λ. Καµπάνη» 

Περιέχει: 

- Έντυπα χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις σχετικές χειρόγραφες αποδείξεις 

είσπραξης, δικαιολογητικά, µισθοδοτικές καταστάσεις κλπ. (για µισθοδοσίες δασκάλου-

ιατρού-νεκροθάφτη-εφορευτικών επιτροπών κ.ά., γραφικές ύλες, ενοίκια δηµοδιδασκάλου, 

καθαριότητα, υποτροφίες µαθητών στη Σύρο, έξοδα για χορήγηση φαρµάκων, ναύλα 

αγροφυλάκων, έξοδα µετάβασης δηµάρχου στη ∆ήλο, χορήγηση ποσών σε κρήτες 

πρόσφυγες, ανατροφή έκθετων βρεφών, έξοδα επισκευής δηµοτικού οίκου κλπ.). 

Περιέχονται και χειρόγραφοι κατάλογοι των διδάκτρων-εγγεγραµµένων µαθητών/τριών 

(α.α. και ονοµ/µο µαθητή/τριας). 

- ∆ιπλότυπα αποδείξεων πληρωµών στο δηµοτικό ταµείο για φόρο επιτηδευµάτων και 

οικοδοµών. 

- 2 χειρόγραφα βιβλία «Καθηµερινόν ∆ηµάρχου Μυκόνου έτους 1867». 

- Χειρόγραφο βιβλίο «Καθολικόν του δηµοτ. εισπράκτορος» για το 1867. 

 

[έγγρ. περ. 180] 

 

------------------------- 
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∆.Α.Μ./Α/52 (1-2) 

 

 

«Έγγραφα1865»- [Αλληλογραφία 1865] 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

Υποφάκελος 1 

-∆ηµοτικοί φόροι 1865:  

«Γενικός προϋπολογισµός των εσόδων και εξόδων του δήµου Μυκόνου της χρήσεως του έτους 

1864». 

Περί δηµοτικού φόρου επί της νοµής και επικαρπίας της µεγάλης νήσου ∆ήλου-δηµοπρασία,  

δηµοπρασία εκµισθώσεων του επί των δασµών της χρήσεως, ονοµαστικός κατάλογος των εν 

ενεργεία επαρχιακών συµβούλων του δήµου Μυκόνου, Κατάλογος των εκλογέων του δήµου 

Μυκόνου δια το επαρχιακόν συµβούλιον του έτους 1864, συµβολαιογραφική συµφωνία για την 

αµοιβή του ιατρού και την δωρεάν εξέταση των απόρων, περί σύνταξης βουλευτικού καταλόγου.  

 

Υποφάκελος 2 

-Στρατολογία 1864 

Αποφάσεις του ∆ηµάρχου Μυκόνου επί των κατά του στρατολογικού καταλόγου του έτους 

1864,περί µισθοτροφοδοσίας κληρούχου, περί φρενοβλαβούς κληρούχου, περί καθηστερούµενων 

κληρούχων. 

[Έγγραφα ~80] 

 

----------------- 

 

 

∆.Α.Μ./Α/53 (1-17) 

«1849» 

[αλληλογραφία] 

 

 

Περιέχει του εξής υποφακέλους*: 

 

- 1) [Βιβλίο πρακτικών της δηµαιρεσιακής επιτροπής]. Χαρτόδετο βιβλίο µε περιλήψεις 

πρακτικών του δηµάρχου Μ. Σολωµού και της δηµαιρεσιακής επιτροπής έτους 1849 (α.α. 1-

15). Τα µισά φύλλα συµπληρωµένα, τα άλλα µισά άγραφα. 

- 2) «Πρωτόκολλον Κληρώσεως της ∆ηµαιρεσίας του ∆ήµου Μυκώνου δια το έτος 1849». 

Χαρτόδετο βιβλίο µε πρακτικά αποφάσεων της δηµαιρεσιακής επιτροπής Μυκόνου (α.α. 1-
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28). 

- 3) «Πρωτόκολλον περιλήψεως περί του αποτελέσµατος της εκλογής του τριτηµορίου [;;;] 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μυκόνου 1849». Χειρόγραφος πίνακας µε τίτλο «Περίληψις 

των εξεχθέντων εκ της κάλπης ψηφοδελτίων» µε ονοµ/µο εκλεγµένου µέλους του δηµ. 

συµβουλίου, αύξων αριθµός του ψηφοδελτίου που έλαβε, σύνολο ψήφων. 

- 4) «∆ηµαιρεσιακός Κατάλογος του ∆ήµου Μυκώνου 1849». Χειρόγραφος εκλογικός 

κατάλογος του 1849 (α.α., ονοµ/µο, ηλικία, χρονολογία εγγραφής στο δηµοτολόγιο, οικογ. 

κατάσταση, επάγγελµα, ποσό φόρου). 

- 5) «Φάκελος Περιέχων τους περί προσφύγων Ιταλών διαφόρους εγκυκλίους του υπουργείου 

των Εσωτερικών και της Β. Νοµαρχίας Κυκλάδων». Περιέχει εγκυκλίους σχετικά µε 

αφίξεις και διαχείριση Ιταλών προσφύγων, καταλόγους (ονοµ/µο, επάγγελµα, ηλικία, 

καταγωγή). Περιέχει και κατάλογο Ιταλών προσφύγων που µεταφέρθηκαν στη ∆ήλο µε 

γαλλικό ατµόπλοιο και έφτασαν στη Μύκονο. Οι εγκύκλιοι αφορούν απαγόρευση εισόδου 

των προσφύγων στον Πειραιά και την Αττικοβοιωτία, κοινοποίηση καταλόγων προσφύγων, 

απαγόρευση υποδοχής όσων δεν φέρουν θεωρηµένα διαβατήρια, απαγόρευση µετάβασής 

τους στη Σύρο, διαταγή αφοπλισµού τους, διαταγές παροχής συνδροµής και απασχόλησης, 

καταγγελίες ότι κάποιοι αστυνοµικοί παρέχουν διαβατήρια για την πρωτεύουσα σε 

πρόσφυγες κατά παράβαση των εντολών κλπ. 

- 6) «∆ηµοτικοί φόροι του 1849». Περιέχει αλληλογραφία σχετικά µε τους δηµοτικούς 

φόρους: κοινοποίηση εγκυκλίων, οδηγίες, αιτήµατα υποβολής καταστάσεων-πληροφοριών, 

για είσπραξη καθυστερούµενων φόρων, δηµοπρασίες ενοικίασης δηµοτικών φόρων, 

ελέγχου δηµοτικής διαχείρισης-δηµοτικών λογαριασµών (διακηρύξεις δηµάρχου, πρακτικά 

κ.ά.) και λοιπή υπηρεσιακή αλληλογραφία. 

- 7) «Αιτήσεις, διορισµοί, παύσεις και παραιτήσεις του 1849 έτους». Περιέχει αποφάσεις του 

δηµάρχου και του νοµάρχη σχετικά µε διορισµούς παύσεις κλπ.  

- 8) «Επιτηδεύµατα και οικοδοµαί του 1849». Περιέχει έγγραφα του δηµάρχου και του 

οικονοµικού εφόρου Σύρου σχετικά µε σύνταξη σχετικών φορολογικών καταλόγων. 

- 9) «Επαρχιακά συµβούλια του 1849 έτους». Έγγραφα αλληλογραφία νοµάρχη Κυκλάδων-

δηµάρχου Μυκόνου σχετικά µε την έναρξη εκλογών των επαρχιακών συµβουλίων, έναρξη 

συνεδριάσεων, καταλόγους ενόρκων, καταλόγους εκλογέων και εκλεξίµων για το επαρχιακό 

συµβούλιο (χειρόγραφος «ονοµαστικός κατάλογος των εχόντων δικαίωµα να εκλέξωσι τα 

µέλη του Επαρχιακού Συµβουλίου του ∆ήµου Μυκώνου-α.α., ονοµ/µο, ηλικία, επάγγελµα, 

ετήσιος φόρος και χειρόγραφος «κατάλογος των εκλεξίµων δια το επαρχιακόν συµβούλιον 

της επαρχίας Σύρου του έτους 1849»-α.α., ονοµ/µο, επάγγελµα, φόρος. 

- 10) «Απολογισµός του 1849 έτους». Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία σχετικά µε την 
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κατάρτιση και υποβολή του απολογισµού. 

- 11) «Προϋπολογισµός του 1849 έτους». Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία σχετικά µε την 

κατάρτιση και υποβολή του απολογισµού και σχετικό χειρόγραφο «Προϋπολογισµό». 

- 12) «Στρατολογία 1849». Περιέχει «Πρωτόκολλον των χαρακτηριστικών των κληρούχων 

της εφετεινής κληρώσεως», αλληλογραφία σχετικά µε τις κληρώσεις, πίνακες των 

κληρούχων, χειρόγραφο «Στρατολογικό κατάλογο του δήµου Μυκώνου» του 1849 (α.α., 

ονοµ/µο, επάγγελµα, ονοµ/µο πατρός), σχετικά µε τους στρατολογικούς καταλόγους, 

αναζήτηση-σύλληψη κληρούχων, εφέσεις επί των στρατολογικών καταλόγων, απαλλαγές 

κληρούχων, καταστάσεις καθυστερούντων κληρούχων, ενστάσεις-εφέσεις-αιτήσεις για 

απαλλαγές κλπ. 

- 13) «Περί δηλώσεως των ζώων του 1849 έτους». Αλληλογραφία δηµάρχου Μυκόνου και 

οικονοµικού εφόρου Σύρου µε οδηγίες σχετικά µε τους φορολογικούς πίνακες δήλωσης 

ζώων, χειρόγραφος «κατάλογος των δηλωθέντων χοίρων εκ µέρους των φορολογουµένων 

του ∆ήµου Μυκόνου δια το έτος 1850», έντυπος πίνακας «Βιβλίον δηλώσεων των ζώων δια 

το 1849». 

- 14) «Απογραφικοί Πίνακες γεννήσις γάµοι κτλ. Του 1849 έτους». Υπηρεσιακή 

αλληλογραφία µε οδηγίες σχετικά µε την κατάρτιση και υποβολή των απογραφικών 

πινάκων πληθυσµού, «Γενική έκθεσις του 1848», χειρόγραφος «Γενικός Πίναξ της Α 

Τριµηνίας των κατά την Επαρχίαν Σύρου του ∆ήµου Μυκόνου του έτους 1849 Γάµων 

Γεννήσεων και αποβιώσεων» και ίδιος πίνακας του µήνα Ιούλιου. 

- 15) «Συντάξεις του 1849 έτους». Αλληλογραφία δηµάρχου-νοµάρχη σχετικά µε σύνταξη 

καταστάσεων χηρών και ορφανών αποµάχων για απονοµή σχετικών συντάξεων, για 

συνδροµή φρενοβλαβών χωροφυλάκων που διαµένουν στη Μονή Τουρλιανής.  

- 16) «Ακαθάριστον 1849». Περιέχει λυτά έγγραφα αλληλογραφίας σχετικά µε οδηγίες προς 

φορολογούµενους-φορολογικά ζητήµατα, µε τις δηµαιρεσίες (δηµαιρεσιακούς καταλόγους, 

δηµαιρεσιακό συµβούλιο/επιτροπή), µε τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, µε τη διόρυξη 

του πορθµού Ευρίπου, περί «Κοινών Καταστηµάτων» (σχολεία, ναοί κλπ.), µε τους 

δηµοτικούς απολογισµούς, µε την έκδοση διαφόρων συγγραµµάτων, µε κοινοποίηση 

διαφόρων εγκυκλίων του υπουργείου Εσωτερικών, µε την κατάρτιση δηµοτολογίων, µε 

τους φρενοβλαβείς (αποστολή καταλόγου µε τα στοιχεία των φρενοβλαβών που βρίσκονται 

στη Μύκονο κ.ά.), µε την κατάσταση της γεωργίας, διάφορες αιτήσεις, επιστολές του 

δηµάρχου προς του βουλευτές της επαρχίας Σύρου, µε αίτηση µιας δηµότισσας Κύθνου που 

έχει δώσει την κόρη της σε κάποιον δηµότη Μυκόνου ως υπηρέτρια να την πάρει πίσω γιατί 

αυτός την κακοποιεί, µε διαβιβάσεις ποινικών αποφάσεων του Πταισµατοδίκη Μυκόνου 

προς τον εισαγγελέα στη Σύρο (µηνύσεις για ξυλοδαρµούς, κλοπές κλπ.), µε 
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καταζητούµενους και εντάλµατα συλλήψεων, µε εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών 

για την καταπολέµηση της ληστείας, µε αποστολή καταλόγου µε όσους κατέχουν διάφορες 

ιατρικές ειδικότητες (χειρούργοι, µαιευτήρες, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι κλπ.) κλπ. 

- 17) «Ακαθάριστον 1849». Περιέχει λυτά έγγραφα αλληλογραφίας σχετικά µε δηµόσια τάξη-

ασφάλεια (αναζήτηση καταζητούµενων ληστών, κλοπές, συνεπή σύνταξη και αποστολή από 

τους δηµάρχους ηµερολόγιων δηµόσιας ασφάλειας/τάξης, αναζήτηση-σύλληψη 

καταζητούµενων-δραπετών, απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα τους αγρούς κλπ.), 

δικαστικά-ποινικά (αποστολή δικογράφων, διαβιβάσεις προφορικών µηνύσεων και ποινικών 

αποφάσεων του Πταισµατοδίκη Μυκόνου προς τον εισαγγελέα στη Σύρο για αγροζηµίες 

κλπ. και άλλα δικόγραφα-καταθέσεις),  δηµόσια υγεία (συγκρότηση των υγειονοµικών 

επιτροπών, αντιµετώπιση της ευλογιάς, µε το δηµοτικό ιατρό Μυκόνου), εκπαίδευση 

(καταγγελία του πρώην δηµοδιδάσκαλου Ξυδάκη ότι του χρωστούν µισθοδοσίες, διορισµό 

επιτροπών στα σχολεία για τη διενέργεια εξετάσεων, για την έναρξη του σχολικού έτους, 

λειτουργία Γεωργικής Σχολής στην Τίρυνθο, αντικαταστάσεις-µεταθέσεις 

δηµοδιδασκάλων), φορολογία  (οφειλέτες φόρου-κατάλογοι οφειλετών, ενοικίαση 

αποθηκών για τους δηµόσιους καρπούς, αποστολή οδηγιών-εγκυκλίων-νόµων σχετικά µε 

φορολογία προϊόντων, µελισσιών, ενοικίαση φόρων), αποφάσεις δηµάρχου για διατίµηση 

προϊόντων (κρέας, ψάρια κλπ.), ζώα-καρπούς (υποβολή πινάκων µε τις ζωοκλοπές και 

ζωοκτονίες που έχουν γίνει, συλλογή καρπών-δηλώσεις ζώων, αποθήκευση και εκποίηση 

δηµοσίων καρπών), πιστοποιητικά του δηµάρχου (ιθαγένειας-έκδοση διαβατηρίων για το 

εξωτερικό), υποβολή-έγκριση απολογισµών, ορκωµοσίες δηµοτικών υπαλλήλων, 

κοινοποιήσεις διαφόρων εγκυκλίων του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου 

Εκκλησιαστικών σχετικών µε τα παραπάνω. 

 [έγγρ. περ. 500] 

* η αρίθµηση των υποφακέλων έγινε από το συντάκτη του δελτίου 

 

 

---------------------- 

 

∆.Α.Μ./Α/54 (1-12) 

 

 

 

Περιέχει τους εξής υποφακέλους: 

 

Υποφάκελος 1 

-«Προϋπολογισµός»                                                                                                Έγγραφα 10 


