
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

 

ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 1 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του 

δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845. Χωρίς 

εξώφυλλο, τα φύλλα είναι φθαρµένα, 41Χ29, δεν σηµειώνεται αρ. Φυλ. 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 2 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1846-1849] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του 

δήµου Άνδρου, από 29/7/1846 ως 31/12/1849. Λείπει το εξώφυλλο και η ράχη, 31χ35 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 3 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1850-1853] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του 

δήµου Άνδρου, από α.α. 1 (4/1/1850) ως Μάιος 1853. Σε κακή κατάσταση τα φύλλα, 

χωρίς εξώφυλλο, λείπει η ράχη, 44χ30,5 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 4 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, χ.χ. (1856-1857, 1870 ;;;)] 

 

Σπαράγµατα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων 

του δήµου Άνδρου. Το ένα πιθανότατα 1856-1857, το δεύτερον πιθανόν της 

δεκαετίας 1870. Στο ίδιο και εξώφυλλο Βιβλίου Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 1862-

1864, χωρίς περιεχόµενο 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 5 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1860-1861] 

 

Χαρτοδερµατόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του δήµου Άνδρου, από 2/1/1860 

ως 29/9/1861. Το οπισθόφυλλο και η ράχη λείπουν, το εξώφυλλο αρκετά φθαρµένο, 

δε σηµειώνεται αρ. Φύλλων, 45χ31,5 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 6 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1861-1864] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του 

δήµου Άνδρου, από Σεπτέµβριο 1861 ως α.α. 64 της 30/1/1864. Λείπει το εξώφυλλο, 

δε σηµειώνεται αρ. Φύλλων, 31χ44,5. Επίσης σπάραγµα πρωτοκόλλου, Σεπτέµβριος 

1861, α.α. 1239 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 7 

 

«1877» 

 

Χαρτόδετο χειρόγραφο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων 

εγγράφων του δήµου Άνδρου, έτους 1877, από α.α. 1 (2/1/1877) ως 1148 

(29/12/1877). Λείπει η ράχη, σχετικά φθαρµένο το εξώφυλλο, 23,5χ33 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 8 

 

«Πρωτόκολλον της ∆ηµαρχίας Άνδρου του έτους 1879» 

 

Χειρόγραφο χαρτόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων 

εγγράφων του δήµου Άνδρου, έτους 1879, από α.α. 1 ως 229 (28/12/1879). Σε κακή 

κατάσταση το εξώφυλλο, λείπει η ράχη, 24χ33 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 9 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1884] 

 

Χειρόγραφο χαρτόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων 

εγγράφων του δήµου Άνδρου, έτους 1884, από α.α. 1 (1/1/1884) ως 1037 

(3/10/1884). Λείπει το οπισθόφυλλο και η ράχη, 24χ34 

 

 ∆.Α.Α./Κατάστιχα 10 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1884-1885] 

 

Χειρόγραφο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του 

δήµου Άνδρου, από α.α. 1038 (1884) ως 1037 (3/10/1885). Λείπει το εξώφυλλο, 

24χ32 
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«Πρωτόκολλον εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων της ∆ηµαρχίας Ανδρίων 

των ετών 1895, 1896 και 1897, µέχρι της 30ής Ιουνίου» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-

εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου, ετών 1895-1897 (µέχρι α.α. 278 της 

29/6/1897). Το εξώφυλλο είναι φθαρµένο σε κάποια σηµεία, η ράχη σκισµένη 

τελείων, φφ. 100, 32χ48,5 

Επίσης σπάραγµα Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, συνέχεια του παραπάνω, από α.α. 

279 (24/6/1897) ως α.α. 72 (14/2/1898), 32χ48,5 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 12 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1898-1900] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από Φεβρουάριο 1898 ως α.α. 12 (4/1/1900). Επίσης σπάραγµα 

Πρωτοκόλλου, συνέχεια του παραπάνω, από Ιανουάριο 1900 ως α.α. 444 (16/5/1900) 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 13 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1901-1902] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.α. 715 (11/8/1901) ως α.α. 1117 (24/12/1901) και από α.α. 1 

(13/12/1901) ως α.α. 168 (18/3/1902). Πρόκειται για δύο σπαράγµατα, χωρίς 

εξώφυλλο, δεµένα, 32χ46. 

Επίσης ένα φύλλο του 1901, α.α. 701-714 

 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 14 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1902-1903] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.α. 169 (20/3/1902) ως α.α. 742 (9/9/1902) και από α.α. 743 

(29/9/1902) ως 992 (10/12/1902). Πρόκειται για δύο σπαράγµατα, χωρίς εξώφυλλο, 

δεµένα, 32χ46. 

Επίσης ένα σπάραγµα, έτους 1902-1903, συνέχεια του παραπάνω, από α.α. 1023 

(13/12/1902) ως 909 (3/11/1903) 
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[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1904-1905] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.α. 281 (10/4/1904) ως 1093 (28/12/1904). Πρόκειται για σπάραγµα, 

δεµένο κατά τµήµαα, χωρίς εξώφυλλο, 32χ46. 

Επίσης σπάραγµα, συνέχεια του παραπάνω, από α.α. 1094 (19/12/1904) ως α.α. 231 

(5/3/1905). Επίσης σπάραγµα, συνέχεια του παραπάνω, από Μάρτιο 1905 ως α.α. 511 

(22/6/1905) 
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[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1908-1910] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.α. 407 (23/7/1908) ως 759 (29/12/1908) έτους 1908, από α.α. 1 

(2/1/1909) ως 790 (31/12/1909) έτους 1909, από α.α. 1 (22/12/1909) ως 513 

(10/9/1910) έτους 1910. Χωρίς εξώφυλλο και ράχη, το οπισθόφυλλο σκισµένο από το 

δέσιµο, 33χ50. 

Επίσης σπάραγµα Πρωτοκόλλου 1908, από Μάιο ως α.α. 406 (24/7/1908) 
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[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1910-1911] 

 

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.α. 645 (29/10/1910) ως 808 (31/12/1910) έτους 1910, από α.α. 1 

(29/12/1910) ως 546 (3/6/1911) έτους 1911. Σπάραγµα χωρίς εξώφυλλο και ράχη, το 

δέσιµο έχει φύγει, 33,5χ39,5 

 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 18 

 

«Πρωτόκολλον του Γραφείου της ∆ηµαρχίας του δήµου Άνδρου αρχόµενον από της 

πρώτης Αυγούστου του έτους 1912 και από του αύξοντος αριθµού 583», [1912-1914] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του δήµου Άνδρου, έτη 1912-1914. Πολύ 

φθαρµένο εξώφυλλο, λείπει η ράχη, φθαρµένα τα φύλλα, 34χ48,5 
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«Πρωτόκολλον Γραφείου Κοινότητος Άνδρου. Αρχόµενον από της 30 Ιανουαρίου 

1915 και του αριθµού 78-», [1915-1916] 

 

ΧαρτοϋφασµατόδετοΈντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Κοινότητας Άνδρου ετών 

1915-1916, πολύ φθαρµένο εξώφυλλο και φύλλα, 32,5χ47 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 20 

 

«Πρωτόκολλον Γραφείου Κοινότητος Άνδρου. Αρχόµενον από της 20ής Ιουλίου 

1916 και του αριθµού 1 µέχρι τέλους 1917», [1916-1917] 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Κοινότητας Άνδρου, 

συνέχεια του προηγουµένου, έτη 1916-1917. Φθαρµένα εξώφυλλο, ράχη και φύλλα, 

32χ47 

 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 21 

 

«Πρωτόκολλον αρχόµενον από την 1 Ιανουαρίου 1922», [1922-1923] 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων 

εγγράφων Άνδρου, έτη 1922-1923, από α.α. 453 (11/11/1922) ως 493 (13/11/1923). 

Λείπει το οπισθόφυλλο, η ράχη σκισµένη, το εξώφυλλο λίγο φθαρµένο, 32χ44 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 22 

 

[Πρωτόκολλο εξερχοµένων 1929-1930] 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο Έντυπο Πρωτόκολλο εξερχοµένων εγγράφων του δήµου 

Άνδρου, από α.αρ. Εγγρ. 105 (19/6/1929) ως 356 (28/10/1930). Το εξώφυλλο 

φθαρµένο, 22,5χ14 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 23 

 

«Πρωτόκολλον 1930» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων 

εγγράφων δήµου Άνδρου έτους 1930, από α.α. 25 (14/1/1930) ως 1078 (8/10/1930), 

φθαρµένο εξώφυλλο, 33χ44 
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«Πρωτόκολλον αρχόµενον την 10ην Οκτωβρίου του 1930 έτους» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου ετών 1930-1931, από α.α. 1070 (10/10/1930) 

ως 694 (5/6/1931). Το εξώφυλλο και η ράχη λίγο φθαρµένα, 32χ44 

 

 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 25 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1931-1932] 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων δήµου 

Άνδρου, από α.α. 695 (4/6/1931) ως 429 (9/4/1932). Λείπει το εξώφυλλο, πολύ 

φθαρµένη η ράχη, 28,5χ32 
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«Πρωτόκολλον αρχόµενον από 24 Απριλίου 1939 και λήγον 13 Οκτωβρίου 1939» 

 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου έτους 1939, από α.α. 529 (23/4/1939) ως 1328 

(10/10/1939). Το ντύσιµο του εξωφύλλου φθαρµένο, 29χ38,5 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 27 

 

«Πρωτόκολλον από 22 Σεπτεµβρίου 1953 µέχρι 20 Μαΐου 1954» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 1553 (22/9/1953) ως 797 (4/5/1954). 

Φαγωµένα σε ένα σηµείο το εξώφυλλο και τα φύλλα, φφ. 50, 30χ40 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 28 

 

«Πρωτόκολλον από 11ης Μαρτίου 1955 ....» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 543 (5/2/1955) ως 28/2/1957, φφ. 

350. Φθαρµένα ράχη και εξώφυλλο, 29χ42,5 
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«Πρωτόκολλον από 18 Νοεµβρίου 1958 µέχρι 16ης Ιουνίου1960», [1958-1960] 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, έτη 1958-1960, από α.α. 1601 (8/11/1958) ως 

1050 (10/6/1960), φφ. 350. Η ράχη λίγο φθαρµένη, το εξώφυλλο λίγο φθαρµένο στις 

άκρες, 29χ42,5 
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«Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας ∆ήµου Άνδρου. Αρχόµενον από 17 Ιουνίου 1960 έως 

27 Μαΐου 1961» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 1103 (17/6/1960) ως 1800 

(27/5/1961), φφ. 300, 29χ43. Το ντύσιµο του εξωφύλλου λίγο φθαρµένο στις άκρες. 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 31 

 

“Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Αρχόµενον από 27 Μαΐου 1961 έως 2 

Μαρτίου1962” 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 1801 (27/5/1961) ως 746 (2/3/1962), 

φφ. 300. Φθαρµένο το ντύσιµο του εξωφύλλου, το οπισθόφυλλο και τα τελευταία 

φύλλα πολύ φθαρµένα, 28,5χ42 
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Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1962-1963 

 

Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων εγγράφων δήµου 

Άνδρου, από α.α. 747 (2/3/1961) ως 2199 (22/8/1963). Λείπει η ράχη, το εξώφυλλο 

φθαρµένο, φφ. 400, 29χ43 
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«Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Αρχόµενον από 22 Αυγούστου 

1963 έως 22 Σεπτεµβρίου1964» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 2200 (23/8/1963) ως 2339 

(28/9/1964). Φθαρµένο το εξώφυλλο, 29χ43 
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«Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Αρχόµενον από 28ης Σ/βρίου 1964 και λήγον την 

11ην Αυγούστου 1965» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 2340 (28/9/1964) ως 1497 

(7/8/1965). Φαγωµένα οπισθόφυλλο, εξώφυλλο και φύλλα στις άκρες, φφ. 200, 29χ43 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 35 

 

[Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1965-1966] 

 

Έντυπο χαρτόδετο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων εξερχοµένων 

εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 1498 (10/8/1965) ως 1517 (20/7/1966). 

Φθαρµένο-φαγωµένο το εξώφυλλο στις άκρες, 29χ43 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 36 

 

«Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Αρχόµενον από 4-8-1966 και λήγον την 12-12-

1968» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 1518 (25/7/1966) ως 2809 

(13/12/1968), φφ. 600. Το ντύσιµο του οπισθόφυλλου φθαρµένο, 29χ43 
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«Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας. Αρχόµενον από 13-12-1968 και λήγον την 11-11-

1969» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 2810 (7/12/1968) ως 3201 

(11/11/1969), φφ. 300, 29χ43 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 38 

 

«Βιβλίο Πρωτοκόλλου, έτος 1992-'93» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων 

εξερχοµένων εγγράφων δήµου Άνδρου, από α.α. 2451 (8/10/1992) ως 50 

(26/11/1994), δεν σηµειώνεται αριθµός φύλλων, 29,5χ39,5 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 39 

 

«Ληξιαρχικά Βιβλία των Γεννήσεων, Γάµων και αποβιώσεων του χωριού Στενιάς του 

∆ήµου Άνδρου του έτους 1860» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάµων, θανάτων 

Στενιών, φφ. 38, 20χ28, έτους 1860. Η ράχη φθαρµένη 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 40 

 

«Ευρετήριον Ληξ. Πραξ. Αποβιώσεων αρχόµενον από του έτους 1927» 

 

Χαρτοϋφασµατόδετο αλφαβητικό ευρετήριο θανάτων (του δήµου Άνδρου;;;), έτη 

1927-1938 (;;) µε ονοµ/µο, πατρώνυµο, χρονιά, αρ. Πράξης. φφ. 70, 23χ31,5. Η ράχη 

έχει ξεκολλήσει 

 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 41 

 

«Βιβλίον Καθολικόν Ενταλµάτων 1964» 

 

Βιβλίο καθολικό καταχώρησης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, 190 σ., 

28χ21,5 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 42 

 

«Καθολικόν Ενταλµάτων Οικον. έτους 1964» 

 

Βιβλίο καθολικό καταχώρησης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, σ. 154, 

24,3χ34,6 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 43 

 

«Καθολικόν Ενταλµάτων Οικον. έτους 1969» 

 

Βιβλίο καθολικό καταχώρησης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, σ. 102, 

24,5χ35,2 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 44 

 

«Καθολικόν Ενταλµάτων Οικον. έτους 1968» 

 

Βιβλίο καθολικό καταχώρησης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, σ. 102, 

24,5χ35 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 45 

 

Τµήµα βιβλίου καθολικού καταχώρησης εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων έτους 

1968, σ. 30, 23,7χ34,2 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 46 

 

«Βιβλίον χρηµατικών ενταλµάτων» 1957-1963 

 

Κατάστιχο καθολικό εξόδων της Κοινότητας Άνδρου ετών 1957-1963, σ. 232, 29χ21 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 47 

 

[διπλότυπο χρηµατικών ενταλµάτων, 1969] 

 

∆εν έχουν αφαιρεθεί οι καρφίτσες. Το διπλότυπο είχε τον αριθµό 5 από τη σειρά, από 

α.α. 193 ως 2461 και τον αριθµό 1, από α.α. 1 ως 50 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 48 

 

«Βιβλίον Ατελειών ∆ήµου Άνδρου από 1-12-53» 

 

Κατάστιχο καταχώρησης ατελών ή ηµιατελών ειδών που παραλαµβάνει ο δήµος 

Άνδρου, έτη 1953-1968, σ. 118, 20,3χ14,7 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 49 

 

Πρωτόκολλο εκδιδοµένων πιστοποιητικών Κοινότητας Άνδρου ετών 1917-1925, σ. 

150, 26,3χ19,5 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 50 

[∆ηµοτολόγιο 1852] 

 

∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Άνδρου ετών 1852-1860. Περιλαµβάνει τις γεννήσεις ετών 

1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, τους αποβιώσαντες του 1854, τις 

εγγραφές νεονύµφων ετών 1855-1860. Στο τέλος περιέχεται σε εκθέσεις η 

δηµοτολογική εικόνα του δήµου για τα έτη 1855-1860. 

Οι εγγραφές δεν γίνονται αλφαβητικό, ούτε µε το σύστηµα των οικογενειακών 

µερίδων. Περιλαµβάνει πέντε (5) στήλες: α) αύξων αριθµός, β) ονοµ/µο, γ) ηλικία, δ) 

επάγγελµα, ε) παρατηρήσεις 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 51 

 

∆ιπλότυπα είσπραξης για το έτος 1916 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 52 

 

∆ιπλότυπα είσπραξης για κοινωφελείς σκοπούς για το δήµο Άνδρου, έτη 1969-1971. 

 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 53 

 

∆ιπλότυπα εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων έτους 1990, 10 µπλοκ, δεν έχουν 

αφαιρεθεί οι καρφίτσες 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 54 

 

∆ιπλότυπα εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων έτους 1982, 13 µπλοκ, δεν έχουν 

αφαιρεθεί οι καρφίτσες 

 

∆.Α.Α./Κατάστιχα 55 

 

∆ιπλότυπα εκδιδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων έτους 1974, 10 µπλοκ, δεν έχουν 

αφαιρεθεί οι καρφίτσες 

 

 

 

 

  

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 1: σπαράγµατα 19ου αιώνα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 2: 1870-1900 λυτά Έγγραφα (δηµοπρασίες, αγροτικά, φορολογικά)  

∆.Α.Α./Έγγραφα 3: 1876, κατάλογος οδοποιΐας 

∆.Α.Α./Έγγραφα 4: δηµαρχία Άνδρου, «1879 Βιβλίο διεκπεραιώσεως» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 5: 1900, Κατάλογος επιτηδευµατιών 

∆.Α.Α./Έγγραφα 6: 1900, 1912, 1924-1927 γεωργικά προϊόντα, κτήνη, διατίµηση 

τιµών, τηλεγραφήµατα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 7: 1902-1919, αροτριώντα κτήνη, γεωργική στατιστική 

∆.Α.Α./Έγγραφα 8: 1917-1918, οικονοµικός Έφορος Άνδρου, Νοµογεωπόνος 

∆.Α.Α./Έγγραφα 9: 1917-1919, Επισιτισµός 

∆.Α.Α./Έγγραφα 10: 1919-1920, Χρηµατικά εντάλµατα συντήρησης ηλεκτρ/σµού, 

συµβόλαιο µίσθωσης φωτισµού Άνδρου 

∆.Α.Α./Έγγραφα 11: 1920-1925, εντάλµατα πληρωµών, συντήρηση δικτύου 

ύδρευσης 

∆.Α.Α./Έγγραφα 12: 1924-1926, Οικονοµικός Έφορος Άνδρου, αναγκαστικές 

κατασχέσεις 

∆.Α.Α./Έγγραφα 13: 1924-1927, Αλληλογραφία Κοινότητας Άνδρου περί 

αγροφυλακής, οδοκαθαριστού, κοινοτικού συµβουλίου, αιτήµατα κατοίκων 

∆.Α.Α./Έγγραφα 14: 1926-1935, δηµόσια υγιεινή 

∆.Α.Α./Έγγραφα 15: 1924-1939, κατασκευή γέφυρα Χώρας-Λιµένος, οδοποιΐα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 16: 1925-1962, υγειονοµικά 

∆.Α.Α./Έγγραφα 17: 1930-1940, γεωργία-αγροτικά 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 18: 1930-1940, 1950-1954, ύδρευση, λειτουργία αντλιοστασίου, 

προµήθεια πετρελαίου, ηλεκτρ/σµός 

∆.Α.Α./Έγγραφα 19: 1932-1934, περί εργασίας σε κοινοτικά έργα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 20: 1933-1940, λειτουργία κοινότητος Άνδρου (ερανικός 

κατάλογος, απογραφή, γενική έκθεση, κοινοτικό συµβούλιο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 21: 1935-1939, ύδρευση, ανακαίνιση ύδρευσης πόλεως, πρακτικό 

δηµοπρασίας, προϋπολογισµός 

∆.Α.Α./Έγγραφα 22: 1947, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας [σε φύλλα] 

∆.Α.Α./Έγγραφα 23: 1960-1970, ύδρευση, αλληλογραφία µε λιµεναρχείο, ιδιώτες, 

δηµόσιο ταµείο, περί υδροµέτρησης, περί παροχής ύδατος 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 24: 1891-1970: Έργα: 11 υποφάκελοι (ύδρευση, ηλεκτρ/σµός, 

καύσιµα, εργολήπτες, τηλεγραφική σύνδεση, αποχέτευση κ.ά.) 

 

 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 25: οικονοµικά: 1872-1891 (δηµοτικό ταµείο Άνδρου, 

αλληλογραφία περί επιτηδευµάτων, δηµοτικών φόρων, χρηµατικά εντάλµατα) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 26: οικονοµικά:1900-1910 (δηµοτικό ταµείο Άνδρου, καταστάσεις 

έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων, αλληλογραφία περί επιτηδευµάτων, δηµοτικών 

φόρων, χρηµατικά εντάλµατα) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 27: οικονοµικά: 1912-1923 (δηµοτικό ταµείο Άνδρου, καταστάσεις 

πληρωµών κοινοτικών υπαλλήλων, καταστάσεις εσόδων-εξόδων, χρηµατικά 

εντάλµατα) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 28: οικονοµικά: 1926-1940 (αλληλογραφία κοινότητας Άνδρου µε 

Οικονοµικό Έφορο, Ελεγκτικό Συνέδριο, περί κοινοτικών φόρων και πιστώσεις 

κοινότητας) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 29: οικονοµικά:1945-1954, περί κοινοτικού δηµοτικού 

προϋπολογισµού, χρηµατικά εντάλµατα 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 30: εκπαίδευση: 1857, 1864, 1867-1900 (δάσκαλοι, σχολεία νήσου 

Άνδρου, αλληλογραφία) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 31: εκπαίδευση: 1863, 1888, 1891-1912 (δηµοδιδάσκαλοι/ισσες, 

χρηµατικά εντάλµατα, διορισµοί, καταστάσεις πληρωµών, πρωτόκολλα παράδοσης-

παραλαβής) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 32: εκπαίδευση: 1864-1899, 1909-1913 (δηµοδιδάσκαλοι/ισσες, 

χρηµατικά εντάλµατα, µισθοδοτικές καταστάσεις) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 33: εκπαίδευση: 1889-1914 (πληρωµές δηµοδιδασκάλων/ισσών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 34: εκπαίδευση: 1900-1913 (εγκύκλιοι Νοµαρχίας, υπουργείου, 

Ταµείο Κληροδοτήµατος σχολείου πόλεως) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 35: εκπαίδευση: 1912-1923 (δηµοδιδάσκαλοι/ισσες, χρηµατικά 

εντάλµατα, καταστάσεις πληρωµών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 36: εκπαίδευση: 1920-1940 (αλληλογραφία µε Νοµαρχία, 

επιθεώρηση εκπαίδευσης, Παρθεναγωγείο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 37: εκπαίδευση: 1947-1957 (εισερχόµενα µε σχολές, υπουργείου 

Εµπορικής Ναυτιλίας, Νοµαρχία Κυκλάδων) 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 38: Ληξιαρχικά: 1888-1900 (γεννήσεις-γάµοι-βαπτίσεις-θάνατοι, 

αιτήσεις-βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, αλληλογραφία) 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 39: Ληξιαρχικά: 1887-1888 (αλληλογραφία περί µητρώου-

ληξιαρχικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 40: Ληξιαρχικά: 1900-1920 (γεννήσεις-γάµοι-βαπτίσεις-θάνατοι, 

µητρώο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 41: Ληξιαρχικά: 1900-1940 (τηλεγραφήµατα περί ληξιαρχικών για 

αποστολή στοιχείων κ.ά.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 42: Ληξιαρχικά: 1920-1930 (ληξιαρχικά-αλληλογραφία) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 43: Ληξιαρχικά: 1930-1939 (πιστοποιητικά θανάτων, 

αλληλογραφία µε Οικονοµικό Έφορο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 44: Ληξιαρχικά: 1930-1940 (γάµοι-βαπτίσεις-θάνατοι, αιτήσεις 

πιστοποιητικών-πιστοποιητικά, ένορκες βεβαιώσεις ληξιαρχικών, βεβαιώσεις 

θανάτων για κληρονοµικά) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 45: Ληξιαρχικά: 1939-1958 (δηλώσεις ιερέων, βεβαιώσεις 

εκθέσεων) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 46: Ληξιαρχικά: 1940-1950 (αλληλογραφία περί ληξιαρχικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 47: Ληξιαρχικά: 1940-1959 ( βεβαιώσεις θανάτων) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 48: Ληξιαρχικά: 1945-1950 (µητρώα αρρένων/ληξιαρχικά) 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 49: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1945-1970 (αιτήσεις, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, αλληλογραφία µε Οικονοµικό Έφορο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 50: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1960 (αιτήσεις-πιστοποιητικά) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 51: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1961 (αιτήσεις-πιστοποιητικά) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 52: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1960-1970 (αιτήσεις-πιστοποιητικά) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 53: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1981 (αιτήσεις για χορήγηση 

πιστοποιητικών)  

∆.Α.Α./Έγγραφα 54: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1988 (αιτήσεις για χορήγηση 

πιστοποιητικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 55: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1989 (αιτήσεις για χορήγηση 

πιστοποιητικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 56: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά: 1990 (αιτήσεις για χορήγηση 

πιστοποιητικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 57: 1941-1944 άποροι-επισιτισµός-συσσίτια (5 υποφάκελοι µε: 

δελτία απόρων, πίνακες-καταστάσεις απόρων, αιτήσεις απόρων, αλληλογραφία 

Επισιτιστική Επιτροπή Άνδρου, διανοµές ειδών και τροφίµων, κουπόνια συσσιτίων-

δελτία τροφίµων, αποδείξεις διανοµών, αλληλογραφία µε Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Άνδρου, καταστάσεις-λογαριασµοί, γεωργική παραγωγή κ.ά.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 58: 1941-1942: επιτάξεις, δηλώσεις ζώων, διαβατήρια, απογραφή 

χάλκινων ειδών 

∆.Α.Α./Έγγραφα 59: 1946-1950: αλληλογραφία για γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, 

φορολογία, αγορανοµία κ.ά. 

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./60 : Εκλογικά: 1866-1935  

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./61: Εκλογικά: Εκλογικοί Κατάλογοι 1877-1959 

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./62: Εκλογικά: 1954-1963 

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./63: Εκλογικά: Αναθεωρήσεις Εκλογικών Καταλόγων 1961-1968  

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./64: Εκλογικά: 1964-1981  

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./65: Εκλογικά: 1978-1983  

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./66: Στρατολογικά: 1857-1899 

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./67: Στρατολογικά: 1900-1939 

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./68: Στρατολογικά: 1940-1950  

∆.Α.Α./ΕΓΓΡ./69: Στρατολογικά: 1965-1970  



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 70: Αιτήσεις 1940-1941 (αιτήσεις εγγραφής στην Εθνική 

Οργάνωση Νεολαίας, 1940-1941) 

 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 71: ∆ιοίκηση: «Αποφάσεις Επάρχου» 1949-1952: αλληλογραφία 

δήµου Άνδρου µε έπαρχο Άνδρου, Κοινότητες Άνδρου, Νοµαρχία Κυκλάδων 

∆.Α.Α./Έγγραφα 72: ∆ιοίκηση:1954 «Έγγραφα Νοµαρχίας» : εγκύκλιοι-διαταγές, 

περί πιστώσεων, ληξιαρχικών, έργων κ.ά. 

∆.Α.Α./Έγγραφα 73: ∆ιοίκηση:1954: εξερχόµενα δήµου Άνδρου προς Νοµαρχία 

Κυκλάδων (χειρόγραφες) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 74: ∆ιοίκηση: «Αποφάσεις Νοµαρχίας» 1957 εισερχόµενα 

Νοµαρχίας µε επικυρώσεις αποφάσεων δηµ. Συµβουλίου 

∆.Α.Α./Έγγραφα 75: ∆ιοίκηση: «Έγγραφα Νοµαρχίας» 1957: εισερχόµενα από 

Νοµαρχία Κυκλάδων προς δήµαρχο Άνδρου µε διάφορα υπηρεσιακά, κοινοποιήσεις 

εγκυκλίων κ.λπ. 

∆.Α.Α./Έγγραφα 76: 1958:∆ιοίκηση: «Αποφάσεις-Έγγραφα Νοµαρχίας», 

«Εµπιστευτικά»: εισερχόµενα Νοµαρχίας µε επικυρώσεις αποφάσεων δηµ. 

Συµβουλίου και εισερχόµενα Νοµαρχίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 77: 1959: ∆ιοίκηση: «Αποφάσεις-Έγγραφα Νοµαρχίας»: 

αλληλογραφία µε Νοµαρχία,εισερχόµενα Νοµαρχίας µε επικυρώσεις αποφάσεων 

δηµ. Συµβουλίου και εισερχόµενα Νοµαρχίας 

∆.Α.Α./Έγγραφα 78: 1954-1956: ∆ιοίκηση: «Πράξεις δηµοτικού συµβουλίου» ( 

αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων δηµοτικού συµβουλίου Άνδρου) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 79: 1956: ∆ιοίκηση: «Οµολογίαι παραγωγικού δανείου» 

(λαχειοφόρο δάνειο) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 80: 1957-1961: ∆ιοίκηση: «Φορολογικές ατέλειες δήµου Άνδρου» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 81: ∆ιοίκηση: «Αποφάσεις Νοµαρχίας» 1960-1971 (12 υποφ./έτος): 

εισερχόµενα Νοµαρχίας µε επικυρώσεις αποφάσεων δηµ. Συµβουλίου 

∆.Α.Α./Έγγραφα 82: ∆ιοίκηση: «Αλληλογραφία Νοµαρχίας» 1959, 1962, 1964 (3 

υποφ.): εξερχόµενα δηµάρχου Άνδρου προς Νοµάρχη Κυκλάδων για διάφορα 

υπηρεσιακά θέµατα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 83[α-γ]: ∆ιοίκηση: «Έγγραφα Νοµαρχίας» 1962-1964, 1969-1970 

(5 υποφ.): εισερχόµενα από Νοµαρχία Κυκλάδων προς δήµαρχο/πρόεδρο Κοινότητας 

Άνδρου µε διάφορα υπηρεσιακά, κοινοποιήσεις εγκυκλίων κ.λπ. 

∆.Α.Α./Έγγραφα 84: ∆ιοίκηση: «Αντίγραφα Πράξεων» 1968-1973: αντίγραφα 

πρακτικών αποφάσεων δηµοτικού συµβουλίου Άνδρου (6 υποφ.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 85: ∆ιοίκηση: «Τοπικών Υπηρεσιών» 1960, 1968 (2 υποφ.): 

αλληλογραφία δηµάρχου Άνδρου και διαφόρων τοπικών υπηρεσιών και φυσικών 

προσώπων (Οικονοµικό Έφορο, ∆ηµόσιο Ταµείο, δηµ. Συµβούλιο, δικηγόρους, 

ενοικιαστές, Λιµεναρχείο, Αστυνοµία κ.ά.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 86: ∆ιοίκηση: «1960 Εµπιστευτικά»: εισερχόµενα Νοµαρχίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, έτη 1960-1965 

∆.Α.Α./Έγγραφα 87: ∆ιοίκηση: «∆ιανοµαί απόρων» 1960-1963: αλληλογραφία 

δήµου Άνδρου µε υπηρεσίες πρόνοιας και προέδρους Κοινοτήτων νησιού σχετικά µε 

διανοµές τροφίµων σε απόρους και αναξιοπαθείς, 1960-1963 

∆.Α.Α./Έγγραφα 88[α-γ]: ∆ιοίκηση: «Υπουργείων» 1957-1970 (17 υποφ.): 

αλληλογραφία δήµου Άνδρου µε διάφορα υπουργεία για ποικίλα υπηρεσιακά 

ζητήµατα (διοικητικά, οικονοµικά, τεχνικά κ.ά.) 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 89: ∆ιοίκηση: «∆ιάφοραι ανακοινώσεις» 1970-1973: ανακοινώσεις 

του δηµάρχου Άνδρου και αλληλογραφία µε πολίτες και άλλες υπηρεσίες για 

διάφορα θέµατα 

∆.Α.Α./Έγγραφα 90: «Τριµηνιαία ∆ελτία Νοµαρχίας Κυκλάδων» 1976-1977: έντυπα 

∆ελτία µε κανονιστικού περιεχοµένου Αποφάσεις της Νοµαρχίας και σχετικό 

διαβιβαστικό 

∆.Α.Α./Έγγραφα 91: Έργα: έργα 1965-1970 (προσφορές, αποφάσεις δηµ. 

Συµβουλίου, µελέτες, προϋπολογισµοί έργων, προµήθειες υλικών, παραλαβές έργων) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 92: Έργα: «Επισκευή ∆ηµοτικού Καταστήµατος» 1940-1950 

(πρακτικά δηµοπρασίας, προϋπολογισµός, αλληλογραφία, αποφάσεις, διακηρύξεις, 

µελέτες, σχέδια κ.λπ.) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 93: Έργα: «Εκτελούµενα έργα» 1962-1964 (αλληλογραφία, δελτία 

προόδου έργων) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 94: Έργα: «Εκτέλεσις έργων και Απόδοσις Λογαριασµών» 1956-

1972 (αποφάσεις δηµάρχου, αλληλογραφία µε Νοµαρχία, κοινοποιήσεις εγκυκλίων-

διαταγών-αποφάσεων υπουργείων, πρακτικά καθορισµού τιµών ηµεροµισθίων και 

υλικών) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 95: Οικονοµικά: «Απολογισµός 1964»: εισερχόµενα από Νοµαρχία 

µε επικυρώσεις αποφάσεων δηµ. Συµβουλίου µε συνηµµένα τα σχετικά παραστατικά 

(τιµολόγια, καταστάσεις κ.λπ.), 1965 

∆.Α.Α./Έγγραφα 96: Οικονοµικά: χρηµατικά εντάλµατα µε συνηµµένες τις 

αποδείξεις 1965 και έντυπο «Προϋπολογισµός» οικονοµικού έτους 1965 

∆.Α.Α./Έγγραφα 97: Οικονοµικά: αποδεικτικά δαπανών 1965-1966 

 

∆.Α.Α./Έγγραφα 98: Αγροτικά: 1951, 1953, 1956: αλληλογραφία δήµου-επαρχείου, 

απόσπασµα πρακτικού συνεδρίασης γεωργικού συν/σµού 

∆.Α.Α./Έγγραφα 99: 1956-1966: Αγροτικά: ασφαλίσεις αγροτών 

∆.Α.Α./Έγγραφα 100: 1961-1973: Αγροτικά: «Φόρος χονδρικής πωλήσεως 

γεωργικών προϊόντων» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 101: 1961-1967: Αγροτικά: αλληλογραφία δήµου Άνδρου µε 

αγροτικιό κτηνιατρείου Άνδρου, Οικονοµικό Έφορο Άνδρου, εργασθέντες στο 

δηµοτικό κήπο 

∆.Α.Α./Έγγραφα 102: 1968: Αγροτικά: εγκύκλιοι-αφίσες 

∆.Α.Α./Έγγραφα 103: 1965-1970: Αγροτικά: επιδοτήσεις αγροτών, αλληλογραφία 

δήµου Άνδρου µε ∆ιεύθυνση Γεωργίας Νοµού Κυκλάδων 

∆.Α.Α./Έγγραφα 104: 1956-1959 «Φάκελλος αποκαλύψεως ανδριάντος Αφανούς 

Ναύτου» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 105: 1960-1968 «Γηροκοµείον» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 106: 1961-1969: ληξιαρχικά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά 

∆.Α.Α./Έγγραφα 107: 1969-1971: µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ εργατών 

καθαριότητας 

∆.Α.Α./Έγγραφα 108: 1964-1975: Εκπαίδευση (καταστάσεις µαθητών, συσσίτια, 

υποδείξεις σε µαθητές) 

∆.Α.Α./Έγγραφα 109: 1961-1970: «Αρχιτεκτονικά σχέδια Αντώνη Κριεζή για 

Πνευµατικό Κέντρο Άνδρου» 

∆.Α.Α./Έγγραφα 110: 1984-1987: αλληλογραφία δήµου Άνδρου περί ύδρευσης, 

δωρεών, τουριστικής ανάπτυξης κ.ά. 

∆.Α.Α./Έγγραφα 111: 1987-1990: εξερχόµενες επιστολές δήµου Άνδρου για 

ευχαριστήρια δωρεών. 
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ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ 
 

1)Φάκελος: ΦΕΚ-Πρακτικά Βουλής 19ος-20ος. 

2)Φάκελος: Χειρόγραφα ∆ηµ. Πασχάλη. 

3)Φάκελος: 1945-1975: Σκόρπια φύλλα εφηµερίδων, περιοδικών. 

4)Φάκελος: Φιλαρµονική, Κινηµατοθέατρο, Μουσικός Όµιλος. 

5)Φάκελος: Φιλαρµονική, Κινηµατοθέατρο, Μουσικός Όµιλος. 

6)Φάκελος: 1900-1910. 

7)Φάκελος: ∆εκαετία 1910-∆εκαετία 1920. 

8)Φάκελος:∆εκαετία 1930. 

9)Φάκελος:∆εκαετία 1940. 

10)Φάκελος: 20ος Λυτά Ποικίλα. 

11)Φάκελος: 20ος Λυτά Ποικίλα. 

12)Φάκελος: 20ος ∆ηµοπρασίες-Εκµισθώσεις. 

13)Φάκελος: 20ος ∆ηµοπρασίες-Εκµισθώσεις. 

14)Φάκελος: 20ος ∆ηµοπρασίες-Εκµισθώσεις. 

15)Φάκελος: 1955-1987: Βιβλιοθήκη. 

16)Φάκελος: 1879-1966: Ποικίλα-Λυτά. 

17)Φάκελος: 20ος αιώνας Έντυπα. 

18)Φάκελος: 1920-1940-Κρεαταγορά-Σφαγεία. 

19)Φάκελος: 1920-1941:Εισερχόµενες εγκύκλιοι από Νοµαρχία Κυκλάδων, 

Υπουργεία, Φορείς. 

20)Φάκελος:1930-1941:ΕΟΝ-Εθνική Εταιρεία-Ναυτοπρόσκοποι. 

21)Φάκελος:1930-1941:ΕΟΝ-Εθνική Εταιρεία-Ναυτοπρόσκοποι. 

22)Φάκελος:1946-1974: Εισερχόµενες εγκύκλιοι από Νοµαρχία Κυκλάδων, 

Υπουργεία, Φορείς. 

23)Φάκελος:1990-1995. 

24)Φάκελος: 1845-1976: Προϋπολογισµοί-Απολογισµοί ∆ήµου Άνδρου. 

25)Φάκελος: 1845-1976: Προϋπολογισµοί-Απολογισµοί ∆ήµου Άνδρου. 

26)Φάκελος; 19ος-20ος:Οικονοµικά ∆ιάφορα. 

27)Φάκελος:1920-1990: Εορτές-Τελετές. 

28)Φάκελος:1947-1970: Αλληλογραφία. 

29)Φάκελος: 1970-1990:Ποικίλα. 

 

1)Φάκελος: Αταξινόµητα. 

2)Φάκελος: Αταξινόµητα. 

3)Φάκελος: Αταξινόµητα. 

4)Φάκελος: Αταξινόµητα. 

5)Φάκελος: Αταξινόµητα. 

6)Φάκελος: Αταξινόµητα. 


