
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

Τοπικής Κοινότητας Μεσαρίας  

 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/1–∆.Α.Α./ΜΕΣ/167 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/1. «Οικοδοµικές άδειες»: περιέχει άδειες οικοδοµής, αιτήσεις, σχέδια 

και συνηµµένα δικαιολογητικά προς το τµήµα πολεοδοµίας της νοµαρχίας Κυκλάδων 

[1987-98, 300 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/2. «Οικοδοµικές άδειες»: περιέχει άδειες οικοδοµής, αιτήσεις, σχέδια 

και συνηµµένα δικαιολογητικά προς το τµήµα πολεοδοµίας της νοµαρχίας Κυκλάδων 

[1975-85, 250 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/3. «Μεταβολές δηµοτολογίου»: περιέχει υποφάκελος 1 εισερχόµενων 

µεταβολών δηµοτολογίου µε αποφάσεις εγγραφής στο δηµοτολόγιο (1961-98). 

Υποφάκελος 2 µε δικαιολογητικά και αποφάσεις για εγγραφές στο δηµοτολόγιο ( 

1962-67). [1961-98, 500 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/4. «Μεταβολές δηµοτολογίου»: περιέχει αλληλογραφία, αποφάσεις 

δηµάρχων, αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων, επικυρώσεις πράξεων µεταβολής 

από τη νοµαρχία 1970-71, «υποφάκελλος β µεταβολών έτους 1973», «υποφάκελλος 

µεταβολές δηµοτολογίου [1989]», «υποφάκελλος µεταβολές 1974-75». 

«υποφάκελλος µεταβολές 1972», µετολές δηµοτολογίου 1978. Υποφάκελος µε λυτά 

έγγραφα αλληλογραφίας µε την τεχνική υπηρεσία της νοµαρχίας για διάφορα έργα 

(1954-56) και ληξιαρχικές πράξεις (1962). [1954-89, 500 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/5. «Αντίγραφα αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου»: περιέχει 

αντίγραφα των αποφάσεων του κοινοτικού συµβουλίου Μεσαριάς. [1989-97, 550 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/6. «Πυρκαϊάς»: περιέχει αλληλογραφία µε υπηρεσίες της Νοµαρχίας 

σχετικά µε µετρά πυρασφάλειας και αντιπυρική προστασίας. [1971-1996, 200 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/7. «Υποζύγια»: περιέχει κατάστιχο «µητρώο υποζυγίων Μεσσαριάς» 

(1966-1968), κατάστιχο «µητρώον υποζυγίων Μεσαρίας» µε πληροφορίες α/α, 

ονοµατεπώνυµο κατόχου, διαµονή, πατρώνυµο, διαµονή κατόχου, διακριτικά 

υποζυγίου (1964), και έντυπα πιστοποιητικά κυριότητας (τεµ.30) και υπεύθυνες 

δηλώσεις για την κατοχή υποζυγίων [1964-66, έγγραφα 200] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/8. «Μπάσκετ»: περιέχει αλληλογραφία µε τη Νοµαρχία σχετικά µε τις 

δαπάνες και την ολοκλήρωση του έργου για το γήπεδο µπάσκετ, πρακτικά, 

προϋπολογισµός, χρηµατοδότηση, αποστολές λογαριασµού, µελέτες. [1988-93, 100 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/9. «Πρόχειρα πρακτικά»: περιέχει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα 

πρόχειρα πρακτικά κοινοτικού συµβουλίου [1984-93, 200 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/10. «Έντυπα»: περιέχει κενά έντυπα και αιτήσεις και δηλώσεις ΟΓΑ 

[400 έγγραφα] 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ∆ΡΟΥ (∆.Α.Α.) 

Τοπικής Κοινότητας Μεσαρίας  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/11. «∆ΕΗ»: περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις καταναλωτών της ∆ΕΗ. 

[1975-1983, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/12. «Καταστάσεις πληρωµών και αποδείξεις ανταποκριτού»: περιέχει 

καταστάσεις πληρωµών και αποδείξεις του ανταποκριτή του ΟΓΑ. [1965-98, 150 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/13. «Γεωτρήσεις»: Περιέχει αλληλογραφίες µε τεχνικές υπηρεσίες της 

Νοµαρχίας και του Επαρχείου Άνδρου σχετικά µε γεωτρήσεις, µελέτες, 

εγκαταστάσεις εξοπλισµών, χορήγησης αδειών, διάνοιξη γεωτρήσεων. [1998, 120 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/14. «Άδειες καταστηµάτων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε αιτήσεις, 

δικαιολογητικά και άδειες λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων. [1990-98, 80 

έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/15. «Ένορκες βεβαιώσεις»: περιέχει πιστοποιητικά του προέδρου της 

κοινότητας και ένορκες καταθέσεις προς τη Νοµαρχία Κυκλάδων σχετικά µε 

κληρονοµικά θέµατα. [1960-98, 280 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/16: «Απορρίµµατα»: περιέχει πρακτικά δηµοπρασιών και αποφάσεις 

σχετικά µε τη δηµοπρασία για τη διαχείριση απορριµµάτων. [1984-1997, 100 

έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/17: «Ασφάλισις γεωργικής παραγωγής»: αλληλογραφία µε ΟΓΑ, 

δηλώσεις για ποικίλα θέµατα, εγκύκλιοι, έντυπα δηλώσεων, δηλώσεις αποζηµιώσεων, 

έντυπα νοµοθεσίας, κενές φόρµες. [1983-84, 170 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/18: «Στατιστική»: περιέχει γεωργική στατιστική, αλληλογραφία µε τη 

γενική γραµµατεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε ετήσιες γεωργικές στατιστικές, οδηγίες, 

έντυπα, υλικό, ατοµικό δελτίο γεωργικής απογραφής 1939. [1939, 1961-98, 220 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/19: «Αντίγραφα πιστοποιητικών θανάτων»: περιέχει βεβαιώσεις του 

προέδρου της κοινότητας και αντίγραφα ληξιαρχικών πιστοποιητικών θανάτων. 

[1991-98, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/20: «Έντυπα ληξιαρχείου»: ασυµπλήρωτα-κενά έντυπα ληξιαρχικών 

πράξεων. [350 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/21: «Άλλων ληξιάρχων»: περιέχει ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, 

γάµων θανάτων άλλων ληξιαρχείων. [1972-1996, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/22: «∆ηλώσεων ιερέων (ληξιαρχείο)»: περιέχει δηλώσεις γάµων και 

βαπτίσεων. [1958-97, 360 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/23: «Ληξιαρχείου γενικά-διαφόρων εγγράφων»: περιέχει εκθέσεις 

επιθεωρήσεως ειρηνοδίκη, έγγραφα σχετικά µε τους υπαλλήλους, αποζηµιώσεις, 

ωράριο, οδηγίες κ.α. [1932-97, 90 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/24: «Ιατρικών πιστοποιήσεων»: περιέχει ιατρικά πιστοποιητικά 

θανάτων. [1964-97, 270 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/25: Τεχνικές Υπηρεσίες και Έργα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έργα, 

αποφάσεις, διαταγές, κοινοποιήσεις, οδηγίες για ποικίλα έργα οδοποιίας, πτώσεις 

βράχων κ.α. [1964-84, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/26: Ληξιαρχικά: περιέχει κενές φόρµες ληξιαρχικών πράξεων 

γεννήσεων, γάµων, θανάτων έγγραφα σχετικά µε πολιτικούς γάµους και γάµους 

ιεχωβά, άδειες κ.α. [δεκαετία 1990, 320 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/27: «Άλλων ληξιάρχων»: περιέχει εισερχόµενες ληξιαρχικές πράξεις 

άλλων ληξιαρχείων. [1970-98, 230 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/28: Μισθοδοτικές καταστάσεις: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την 

µισθοδοσία των υπαλλήλων, καταστάσεις, εγκύκλιοι. [1970-98, 230 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/29: «Φορολογικοί κατάλογοι»: περιέχει αλληλογραφία µε τη Νοµαρχία 

Κυκλάδων σχετικά µε φορολογικά θέµατα και περιέχει φορολογικούς καταλόγους για 

τέλη ύδρευσης, φωτισµού κ.λπ. [1968-94, 420 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/30: «Έργων Υδρεύσεως»: περιέχει αλληλογραφία µε τη Νοµαρχία 

σχετικά µε προµήθεια και εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, δάνειο και δηµοπρασία 

για προµήθεια και εγκατάσταση υδροµετρητών, δικαιολογητικά. [1972-81, 260 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/31: «Ύδρευση Ζαγανιαρίου»: περιέχει αλληλογραφία µε Νοµαρχία, 

Τ.Υ.∆.Κ., αιτήσεις, εγκυκλίους, πρακτικά, σχέδια σχετικά µε το έργο σύνδεσης νερού 

µε το Ζαγανιάρι [1983-88, 160 έγγραφα] 

  

∆.Α.Α./ΜΕΣ/32: «Ύδρευση»: περιέχει πρακτικά αποφάσεων, αιτήσεις για ύδρευση, 

έργα ύδρευσης, γεωτρήσεις, έγγραφα σχετικά µε δάνειο για έργα ύδρευσης, τέλη 

ύδρευσης. [1971-94, 340 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/33: «Ύδρευση Αλαδινού και πέρα χωριών Μενίτων»: περιέχει 

αλληλογραφία µε Νοµαρχία, Τ.Υ.∆.Κ., αιτήσεις, εγκυκλίους, πρακτικά, σχέδια 

σχετικά µε το έργο σύνδεσης νερού µε το Ζαγανιάρι. [1985-95, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/34: «Φωτισµού 1973»: αλληλογραφία µε Νοµαρχία Κυκλάδων σχετικά 

µε έργα φωτισµού, βλάβες, αντικαταστάσεις, τέλη καθαριότητας και φωτισµού, 

επεκτάσεις δικτύου. [1973-84, 290 έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΜΕΣ/35: «Γενικών θεµάτων»: ποικίλα διοικητικά έγγραφα κυρίως 

αλληλογραφία µε τη Νοµαρχία Κυκλάδων. [1993, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/36: «∆ηµοτολογίων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις µεταβολές στα 

δηµοτολόγια, αιτήσεις, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, εγκύκλιοι, διαταγές. [1970, 1976-

77, 1979-83 , 110 έγγραφα]  
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Τοπικής Κοινότητας Μεσαρίας  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/37: «Μητρώο αρρένων-στρατολογικά»: περιέχει πιστοποιητικά 

οικογενειακής κατάστασης, αλληλογραφία σχετικά µε τα ετήσια µητρώα αρρένων, 

προσθήκες στα µητρώα, στρατολογικά έγγραφα, απαλλαγές, προσκλήσεις κ.α. [1973-

97, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/38: «Οδοποιία»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έργα υποδοµής, 

ενδεικτικά δεξαµενή Μεσαριάς, τσιµεντόστρωση οδών, βελτίωση πηγών Μονής 

Παναχράντου, διάνοιξη δρόµου Ζαγανιάρη, πλατεία, δάνεια. [1971-93, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/39: «Λογιστικού γενικά»: ποικίλα οικονοµικά έγγραφα, φόροι, 

εισφορές, εκτελεστέα έργα, διάφορα έσοδα, λογοδοσία, απολογισµοί, δάνεια. [1970-

93, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/40: «∆ιαφόρων δηµοσίων υπηρεσιών»: αλληλογραφία µε διάφορες 

υπηρεσίες ενδεικτικά Υπουργεία, λιµεναρχείο, ΝΑΤ κ.α. [1972-80, 110 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/41: «∆ικαστικών αποφάσεων»: αιτήσεις προς ειρηνοδίκη και ληξίαρχο 

για ληξιαρχικά θέµατα, αποφάσεις, πιστοποιητικά. [1959-66, 12 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/42: Έργα: περιέχει έγγραφα, χρηµατικά εντάλµατα, καταστάσεις, 

αποφάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής σχετικά µε τα έργα σκάλα Αλαδινού, κατασκευή 

γεφυριού, έργο φαλικόν, έργο καµπανάκι, έργο κουρελιού, έργο κουµάνης, έργο 

ΣΑΣΑ, έργο Ζαγανιάρη, έργο οδοποιία τεχνικά Μαίνητων, έργο Γασιάς (1985) και 

αρδευτικά έργα (1961-65). [1961-65, 1985, 70 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/43: Προϋπολογισµοί: περιέχει έντυπα προϋπολογισµών [1961-80, 27 

έντυπα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/44: Προϋπολογισµοί: περιέχει έντυπα προϋπολογισµών [1981-97, 24 

έντυπα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/45: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1954-58, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/46: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1959-61, 270 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/47: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1962-63, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/48: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1964-65, 280 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/49: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1966-67, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/50: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1972, 140 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/51: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1973, 160 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/52: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1975, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/53: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1976, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/54: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1977, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/55(α-β): Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1978, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/56: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1979, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/57: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1980, 160 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/58: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1981, 170 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/59: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1983, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/60: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1986, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/61: Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1987, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/62(α-β): Απολογισµοί: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1961, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/63: «Απογραφή πληθυσµού 1961»: περιέχει έντυπα σχετικά µε τη 

διενέργεια της απογραφής πληθυσµού [1961, 270 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/64: Απογραφή 1981: περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την διενέργεια απογραφής [1981, 16 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/65: Προϋπολογισµοί: περιέχει έντυπα προϋπολογισµών και άλλα 

σχετικά έγγραφα [1964-70, 13 έντυπα και 40 λυτά έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/66: «Αποφάσεις αποδόσεως λογαριασµού ειδικευµένων πιστώσεων οικ. 

Έτους 1970»: περιέχει πρακτικά αποφάσεων, αλληλογραφία για πιστώσεις προς τη 

Νοµαρχία, αποστολή απολογισµών, χρηµατικά εντάλµατα[1970-88, 90 έγγραφα] 
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Τοπικής Κοινότητας Μεσαρίας  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/67: Όρια οικισµού-πολεοδοµία: περιέχει αλληλογραφία µε το τµήµα 

πολεοδοµίας της Νοµαρχίας σχετικά µε οδούς, όρια οικισµού, αεροφωτογραφίες κ.α. 

[1986-93, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/68: «Έργα οδοποιίας»: περιέχει αλληλογραφία µε την τεχνική υπηρεσία, 

συγκριτικούς πίνακες για έργα, πρωτόκολλα, αποφάσεις, διακηρύξεις και πρακτικά 

δηµοπρασίας κ.α.[1990-98, 110 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/69: «Αποφάσεις διαγραφών εκ του δηµοτολογίου άλλων δήµων και 

κοινοτήτων»: πράξεις και αποφάσεις άλλων δηµάρχων σχετικά µε τροποποιήσεις 

δηµοτολογίων [1961-69, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/70: «Παλαιά ληξιαρχικά»: περιέχει ιατρικές βεβαιώσεις, εκθέσεις 

επιθεωρήσεως, ληξιαρχικές πράξεις [1958-60, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/71: «Παλαιά ληξιαρχικά»: περιέχει παλιά ληξιαρχικά βιβλία εκκλησιών 

Ζαγανιαρίου-Αγ. Νικολάου, ληξιαρχικές πράξεις κ.α. [1939-58, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/72: «Αρχείον 1966»: περιέχει αλληλογραφία µε υπουργεία, εγκυκλίους, 

στρατολογικά έγγραφα, αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, εγκριτικές αποφάσεις 

Νοµαρχίας, εισερχόµενη αλληλογραφία Νοµαρχίας [1965-66, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/73: Απολογισµός 1974: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1974, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/74: Απολογισµός 1982: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους οικονοµικούς 

απολογισµούς [1982, 140 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/75: Ύδρευση: περιέχει αιτήσεις διαγραφών ύδρευσης, αιτήσεις πολιτών 

σχετικά µε τέλη [2000, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/76: Ληξιαρχικά: αλληλογραφία για διοικητικά θέµατα, αποζηµιώσεις 

υπαλλήλους και ληξιαρχικές πράξεις [1966-71, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/77: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας. [Χρονολογία 1963, Έγγραφα Φακέλου 

80]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/78: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας.[1964, 100] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/79: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας.[1964, 120] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/80: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας.[1967, 150] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/81: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας.[1968, 180] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/82: Αποφάσεις Νοµάρχη, Αιτήσεις, Υπουργεία, Έγγραφα Ξένων 

Αρχών, Στρατολογία, ∆ιαταγές Νοµαρχίας.[1969, 180] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/83: «Αρχείον 1970»: περιέχει αιτήσεις, έγγραφα ξένων και εγχώριων 

αρχών, αλληλογραφία µε Υπουργεία, στρατολογικά, εγκριτικές αποφάσεις 

Νοµαρχίας, διαταγές Νοµαρχίας. [1970, 500 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/84: «Αρχείον 1971»: περιέχει αιτήσεις, έγγραφα ξένων και εγχώριων 

αρχών, αλληλογραφία µε Υπουργεία, στρατολογικά, εγκριτικές αποφάσεις 

Νοµαρχίας, διαταγές Νοµαρχίας. [1971, 450 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/85: «Αρχείον 1972»: αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, 

πιστοποιητικά, διαταγές Νοµαρχία για ποικίλα θέµατα [1971, 290 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/86: «Αρχείον 1973»: αντίγραφα πιστοποιητικών και εγγράφων, γενικές 

διαταγές Νοµαρχίας Κυκλάδων, αιτήσεις εκδόσεων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, 

εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής Αµύνης [1973, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/87: «Αρχείον 1974»: περιέχει προσκλήσεις για στράτευση, εγκυκλίους 

υπουργείου Εθνικής Άµυνας, αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών [1974, 170 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/88: «Αρχείον 1975»: περιέχει προσκλήσεις για στράτευση, εγκυκλίους 

υπουργείου Εθνικής Άµυνας και διαταγές Νοµαρχίας Κυκλάδων [1975, 130 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/89: «Αρχείον 1976»: περιέχει προσκλήσεις για στράτευση, εγκυκλίους 

υπουργείου Εθνικής Άµυνας και διαταγές Νοµαρχίας Κυκλάδων, τριπλότυπα εσόδων, 

αντίγραφα εγγράφων, αιτήσεις [1976, 160 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/90: «Αρχείον 1977»: περιέχει στρατολογικά, τριπλότυπα εσόδων, 

αντίγραφα εγγράφων, αιτήσεις, διαταγές για προσωπικό [1977, 330 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/91: «Αρχείον 1979»: περιέχει στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις 

και πιστοποιητικά, διαταγές για προσωπικό [1979, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/92: «Αρχείον 1980»: περιέχει στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις 

και πιστοποιητικά, έσοδα, διαταγές για προσωπικό [1980, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/93: «Αρχείον 1981»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε συντάξεις ΝΑΤ, 

στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, γεωργία, έσοδα διαταγές 

για προσωπικό [1981, 220 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/94: «Αρχείον 1982»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε µεταβολές 

δηµοτολογίων, στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, 

προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό [1982, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/95: «Αρχείον 1983»: περιέχει αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα για 

γεωργία, προσωπικό, σχολική εφορία, έσοδα, έγγραφα σχετικά µε µεταβολές 

δηµοτολογίων, στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, 

προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό [1983, 240 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/96(α-β): «Αρχείον 1984»: περιέχει αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, σχολική εφορία, έσοδα, έγγραφα σχετικά µε µεταβολές 

δηµοτολογίων, στρατολογικά, αιτήσεις για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, 

προϋπολογισµός, έσοδα, γραφική ύλη, ποικίλα, διαταγές για προσωπικό [1984, 260 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/97: Απολογισµός 1985: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον απολογισµό 

[1985, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/98: «Αρχείον 1985»: περιέχει τεχνικά προγράµµατα, αντίγραφα 

αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου, αστυνοµία, αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, συντάξεις ΝΑΤ, έσοδα, µητρρώα-στρατολογικά, αιτήσεις 

για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό 

[1984, 260 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/99: «Αρχείον 1986»: περιέχει τεχνικά προγράµµατα, αντίγραφα 

αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου, αστυνοµία, αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, συντάξεις ΝΑΤ, έσοδα, µητρώα-στρατολογικά, αιτήσεις για 

βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό 

[1986, 280 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/100: «Αρχείον 1987»: περιέχει τεχνικά προγράµµατα, αντίγραφα 

αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου, αστυνοµία, αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, συντάξεις ΝΑΤ, έσοδα, µητρώα-στρατολογικά, αιτήσεις για 

βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό 

[1987, 390 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/101: «Αρχείο 1988»: περιέχει τεχνικά προγράµµατα, αντίγραφα 

αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου, αστυνοµία, αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, συντάξεις ΝΑΤ, έσοδα, µητρώα-στρατολογικά, αιτήσεις για 

βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό 

[1988, 420 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/102: «Αρχείο 1989»: περιέχει τεχνικά προγράµµατα, αντίγραφα 

αποφάσεων κοινοτικού συµβουλίου, αστυνοµία, αντίγραφα πιστοποιητικών, έγγραφα 

για γεωργία, προσωπικό, συντάξεις ΝΑΤ, έσοδα, µητρώα-στρατολογικά, αιτήσεις για 

βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, προϋπολογισµός, έσοδα διαταγές για προσωπικό 

[1989, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/103: «Αρχείο 1991»: περιέχει αιτήσεις, πρακτικά, ωράριο-άδειες 

υπαλλήλων, αντίγραφα, ύδρευση, στρατολογία, προϋπολογισµός, πιστώσεις για έργα 

[1991, 450 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/104: «Αρχείο 1993»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά έγγραφα 

[1993, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/105: «Αρχείο 1994»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά έγγραφα, στρατολογικά, καθαριότητα, ληξιαρχικά, ΤΕ∆Κ, προσωπικό, 

πυρόσβεση κ.α. [1994, 250 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/106: «Αρχείο 1995»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά έγγραφα, στρατολογικά, καθαριότητα, ληξιαρχικά, ΤΕ∆Κ, προσωπικό 

κ.α. [1995, 350 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/107: «Αρχείο 1996»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά έγγραφα, στρατολογικά, καθαριότητα, ληξιαρχικά, ΤΕ∆Κ, προσωπικό 

κ.α. [1996, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/108: «Ηλεγµένα 1998»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά έγγραφα κ.α. [1996, 340 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/109: «Ειδικών θεµάτων»: εκθέσεις επίδοσης δικαστικού κλητήρα και 

αλλά έγγραφα αστυνοµίας (1976-95), έγγραφα σχετικά µε τη συγκοινωνία(1974-84), 

εγκύκλιοι και διαταγές υπουργείου εσωτερικών (1971-77), τουριστική εκπαίδευση 

(1973-77) [1971-95, 240 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/110: «Αρχείο 1997»: περιέχει εγκρίσεις και ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά έγγραφα, στρατολογικά, καθαριότητα, ληξιαρχικά, ΤΕ∆Κ, προσωπικό 

κ.α. [1997, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/111: «Χρηµατικά εντάλµατα 1988»: περιέχει χρηµατικά εντάλµατα, 

καταστάσεις πληρωµών κ.α. [1988, 350 έγγραφα] 

 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/112: Ποικίλα: περιέχει ποικίλα διοικητικά και οικονοµικά έγγραφα, 

βρέθηκαν σε φάκελο µε την ένδειξη «παλαιά έγγραφα» [1988-95, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/113: «Αγροτικό Ιατρείο»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία 

του αγροτικού ιατρείου κ.α. [1967-93, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/114: «παλαιοί φορολογικοί κατάλογοι»: περιέχει παλιούς φορολογικούς 

καταλόγους [1962-67, 120 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/115: Στρατολογικά-έργα: περιέχει στρατολογικά έγγραφα (1971-83), 

έργο υδρεύσεως, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης (1968-76), δελτία 

οικοδοµικής δραστηριότητας και αθλητικών χώρων (1970-72). [1968-83, 320 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/116: Εκλογικοί κατάλογοι 1973-82: περιέχει εκλογικούς καταλόγους 

[1973-82, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/117: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε δηµοψήφισµα 29/7/1973, 

βουλευτικές εκλογές 17/11/1974, δηµοψήφισµα 8/12/74, δηµοτικές εκλογές 30/3/75. 

[1973-75, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/118: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε εκλογές, εγκύκλιοι, 

έντυπα, εκλογικά βιβλιάρια τροποποιήσεις εκλογικών καταλόγων [1974-94, 260 

έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/119: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις βουλευτικές εκλογές 

1977, 1989, 1993, 1996 [1977-96, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/120: Ευρωεκλογές: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις ευρωεκλογές 1984, 

1994 [1984, 1994, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/121: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε δηµοτικές εκλογές 1978, 

1982 και 1986. [1978,1982, 1986 έγγραφα 200] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/122: Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τους 

Νοµαρχιακούς συµβούλους Κυκλάδων [1976-92, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/123: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές 

1990, 1994 [1990, 1994, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/124: Εκλογικά: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις δηµοτικές εκλογές 

11/10/1998 [1998, 230 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/125: «Φ.1 Εµπιστευτικού Πρωτοκόλλου»: περιέχει έγγραφα πολιτικής 

κινητοποιήσεως και ποικίλα διοικητικά [1972-76, 35 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/126: «Φ. 2 Ιδρυτικών στοιχείων-ορίων-τοπικής ιστορίας»: περιέχει 

έγγραφα σχετικά µε πληροφορίες για την ίδρυση του οικισµού και της κοινότητας, 

όρια γενικά, ορίων της κοινότητας, τοπικής ιστορίας, λατοµεία της περιοχής κ.α. 

[1978-98, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/127: «Φ. 3 Κοινοτικών αρχόντων»: περιέχει έγγραφα περί εκλογής 

κοινοτικών αρχόντων, ποινών και ηθικών αµοιβών, εξόδων παραστάσεως και 

οδοιπορικών, αδειών, ενώσεων και συνδέσµων, χορήγηση δικαιωµάτων και 

απαγορεύσεων. [1971-94, 210 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/128: «Φ. 5 Προσωπικού Γενικά»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε το 

µόνιµο προσωπικό, µισθολογικά, κρατήσεις συντάξεις και ασφαλίσεις, υπηρεσιακού 

συµβουλίου [1978-93, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/129: «Φ. 6 Λογιστικού Γενικά»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τον 

προϋπολογισµό, πάγιας προκαταβολής και γενικά πληρωµής, λογιστικών 

διαχειριστικών βιβλίων, απολογισµού, δάνεια, πρόγραµµα εκτέλεσης έργων [1988-

94, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/130: «Φ. 8 Κοινοτικού καταστήµατος Επίπλων και σκευών»: περιέχει 

έγγραφα και καταστάσεις σχετικά µε έπιπλα και σκεύη του κοινοτικού 

καταστήµατος, για τη βιβλιοθήκη κ.α. [1955-58, 30 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/131: «Φ. 9 Λειτουργίας Γραφείου και εορτασµών»: περιέχει έγγραφα 

σχετικά µε των φωτισµό, την θέρµανση, ύδρευση, γραφική ύλη, ταχυδροµικά τέλη, 

τελετών [1968-93, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/132: «Φ. 7 Επιβολή-Βεβαίωση- Είσπραξη- Καταβολή διαφόρων εσόδων 

και εξόδων µη αφορώντων εις άλλους φακέλλους»: περιέχει διάφορα έγγραφα 
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εισπράκτορα, αναγκαστικών µέτρων εισπράξεων, ταµείου, µισθολογικές καταστάσεις 

κ.α. [1971-98, 190 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/133: «Φ. 12 Κτηµατολογίων γενικώς»: περιέχει έγγραφα κατάρτισης 

κτηµατολογίου και τήρησής του [1970-87, 20 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/134: «Φ. 13 ∆ηµοτολογίων»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη σύνταξη 

και τήρηση των δηµοτολογίων, µεταβολές, αιτήσεις κ.α. [1986-94, 35 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/135: «Φ. 14 Μητρώων αρρένων και στρατολογικά»: περιέχει έγγραφα 

σχετικά µε τη σύνταξη του µητρώου αρρένων και κενές έντυπες αιτήσεις [1982-91, 

20 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/136: «Φ. 15 Φορών, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών»: περιέχει 

φορολογικά έγγραφα, εγκύκλιοι, καταστάσεις, για την τηλεφωνοδότηση Ζαγαναρίου 

και πέρα χωριών [1984-93, 50 έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΜΕΣ/137: «Φ. 16 Ύδρευση»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη γεώτρηση 

Μαινήτων, τη δεξαµενή Βακονίου, αιτήσεις για υδροδότηση κ.α. [1987-93, 90 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/138: «Φ. 18 Φωτισµού»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τέλη για το 

φωτισµό, καταστάσεις εκκαθάρισης και πληρωµής [1978-98, 400 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/139: «Φ. 21 Πρόνοιας»: περιέχει έγγραφα σχετικά µε επιτροπή 

κοινωνικής προστασίας, απόρους κ.α. [1974, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/140: Ποικίλα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την εκπαίδευση και τους 

συλλόγους και ποικίλη εισερχόµενη αλληλογραφία από άλλους δήµου και κοινότητες 

και άλλες υπηρεσίες, έρανοι και έγγραφα σχετικά µε το νεκροταφείο [1987-98, 200 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/141: Ποικίλα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε προσωπική εργασία, 

φορολογικές διαφορές, έργα, γεωργική υπηρεσία, γεωτρήσεις [1971-93, 180 

έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/142: Απογραφές 1971, 1991: περιέχει αλληλογραφία και έντυπα, 

στατιστικά, αποφάσεις, οδηγίες, εκθέσεις, φόρµες [1971, 1991, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/143: Σπήλαια: περιέχει τοπογραφική αποτύπωση σπηλαίου Χάος 

(1997), µελέτη τουριστικής αξιοποίησης σπηλαίου Φόρου Αλαδινού (1979), 

αλληλογραφία σχετικά µε την αξιοποίηση των σπηλαίων. [1979-97, 90 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/144: Χωροταξικές µελέτες: περιέχει έγγραφα της ∆ιεύθυνσης 

Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα τη χωροταξική µελέτη νήσων Άνδρου, Τήνου 

και Μυκόνου [1993-95, 100 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/145: Ύδρευση: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη µελέτη ύδρευσης 

Μαινήτων (1994), σχετικά µε την ύδρευση και τον σκουπιδότοπο (κανονισµός 

ύδρευσης, µεταφορά σκουπιδότοπου Σταυροπέδας 1990), χρηµατικούς καταλόγους 
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τελών ύδρευσης (1995-96), αλληλογραφία σχετικά µε την ύδρευση Ζαγαναρίου 

(1966-68), ύδρευση-άρδευση Μεσσαριάς (1959-60, 1976-78), φάκελος έργου 

προστασία υδρεύσεως συνοικισµού Βακονίου (1969-74) [1959-1995, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/146: Παροχές νερού και προϋπολογισµός: περιέχει καταστάσεις για τη 

παροχή νερού, προϋπολογισµός 1998 [1998, 15 έγγραφα] 

  

∆.Α.Α./ΜΕΣ/147: Έσοδα: περιέχει έγγραφα σχετικά µε φόρους, τέλη, έσοδα, 

καταστάσεις, αλληλογραφία, δελτία είσπραξης, ειδοποιήσεις, βεβαιωτικοί κατάλογοι 

(1983-91), δωρεά οικοπέδου στην κοινότητα (1972), διαταγές είσπραξης κοινοτικών 

εσόδων, εισερχόµενα από τη Νοµαρχία (1966-70), εισερχόµενα από τη Νοµαρχία 

σχετικά µε κατάρτιση προϋπολογισµών, έσοδα, εισπράξεις, πίνακες προσωπικού και 

προϋπολογισµοί (1970-80) [1966-91, 320 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/148: Χρηµατικά εντάλµατα και προϋπολογισµός 1989: περιέχει τον 

προϋπολογισµό και σχετικά έγγραφα καθώς και ποικίλα χρηµατικά εντάλµατα [1989, 

280 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/149: Ληξιαρχικά: περιέχει ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάµων, 

θανάτων, άκυρα µητρώα αρρένων, αλληλογραφία σχετικά µε µεταβολές στα µητρώα 

αρρένων, έγγραφα σχετικά µε τη σύνταξη και συντήρηση µητρώων αρρένων, 

εισερχόµενες ληξιαρχικές πράξεις [1971-98, 200 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/150: ΝΕΛΕ-ΤΑ: περιέχει έγγραφα σχετικά µε την ΝΕΛΕ, εισηγήσεις 

σχετικά µε το συνέδριο δήµων και κοινοτήτων Νοµού Κυκλάδων (1983), 

εισερχόµενα από ΝΕΛΕ σχετικά µε λαϊκή επιµόρφωση, σεµινάριο για την τοπική 

αυτοδιοίκηση (Άνδρος, Μάιος 1986), πρόγραµµα σχεδίου Καποδίστριας (1997) 

[1983-97, 90 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/151: «Εισερχόµενα»: εισερχόµενη αλληλογραφία από τη Νοµαρχία 

Κυκλάδων προς δηµοτικό διαµέρισµα Μεσαριάς για ποικίλα διοικητικά και 

οικονοµικά θέµατα [1999-2001, 250 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/152: Επικυρώσεις αποφάσεων: περιέχει επικυρώσεις και εγκρίσεις 

αποφάσεων από τη Νοµαρχία Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [1994-

98, 180 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/153: Πρόχειρα Πρακτικά: περιέχει πρόχειρα, χειρόγραφα πρακτικά 

συνεδριάσεων κοινοτικού συµβουλίου [1990-98, 220 έγγραφα]  

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/154: «Σχολικές Επιτροπές»: περιέχει αλληλογραφία της σχολικής 

επιτροπής Μεσαριάς µε Νοµαρχία, πρόχειρα πρακτικά, πρακτικά,, πρωτόκολλα, ΦΕΚ 

σχετικά µε τη λειτουργία της. Αλληλογραφία σχετικά µε τον απολογισµό 

νηπιαγωγείου Μεσαριάς προς το ελεγκτικό συνέδριο, άλλοι σχολικοί απολογισµοί, 

τοπογραφικά διαγράµµατα [1986-91, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/155: Εκλογικά: περιέχει αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων, 

κοινοποιήσεις εγκυκλίων, επίδοση εκλογικών βιβλιαρίων και σχετική αλληλογραφία 

[1970-90, 1994, 110 έγγραφα] 
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/156(α-β): Γεωργία Κτηνοτροφία: περιέχει (α) υπεύθυνες δηλώσεις 

ψυχανθών (1966), εγκύκλιοι γεωργικής υπηρεσίας (1971-79), σιτηρά (1977-81) (β) 

σιτηρά (1984, 1990), γεωργική απογραφή (1960-61), µοσχάρια-κενά έντυπα 

δηλώσεων και αιτήσεων, πρόβατα (1977-83), κριθάρι (1982-83) [1960-84, 350 

έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΜΕΣ/157(α-γ): Ποικίλα διοικητικά 1991-92: περιέχει πρακτικά Κοινοτικού 

Συµβουλίου, εισερχόµενα από Νοµαρχία σχετικά µε προσωπικό ΟΤΑ, υγιεινή-

ασφάλεια, εισερχόµενες εγκύκλιοι για δάση, γεωργία, εξισωτική αποζηµίωση και 

περιβάλλον [1991-92, 600 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/158: Εξισωτική αποζηµίωση: περιέχει έγγραφα σχετικά µε εξισωτικές 

αποζηµιώσεις αγροζηµιών [1981-87, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/159: Εξισωτική αποζηµίωση: περιέχει έγγραφα σχετικά µε εξισωτικές 

αποζηµιώσεις [1992-98, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/160: Έργα: περιέχει έγγραφά σχετικά µε έργα υποδοµής αποχέτευση, 

σχολεία, τσιµεντοστρώσεις, πυρασφάλεια [1990-95, 100 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/161: ∆ικαστικά-Αστυνοµικά: περιέχει επιδόσεις από Χωροφυλακή και 

αστυνοµία (1975-83) και δικογραφίες, εξώδικα, αποφάσεις, εκθέσεις, επιδόσεις, 

συµβάσεις (1982-95) [1975-95, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/162: Τοπική Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης Μεσσαρίας: περιέχει 

έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά µε την Τοπική Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης 

Μεσσαρίας [1969-77, 80 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/163: Αλληλογραφία: περιέχει αλληλογραφία της κοινότητας µε 

τοπικούς συλλόγους (1989-94), µε τον Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων (1983-87) 

και τα συµβούλια της περιοχής (1994-95) [1983-95, 90 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/164: Αιτήσεις: περιέχει αιτήσεις και αναφορές κατοίκων, αιτήσεις για 

πρόωρη σύνταξη, αιτήσεις για επίδοση έκδοσης ταυτότητας [1987-97, 150 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./ΜΕΣ/165: Έργα-επισκευές: περιέχει έγγραφα σχετικά µε έργο απορροής 

οβριών και οδοποιίας (1998), κατασευή αφοδευτηρίων (1975-76), ίδρυση 

νηπιαγωγείου (1981), κατασκευή υπόστεγων (1983-85), ανέγερση ηρώου και 

διαµόρφωση πλατείας (1974-86), κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ (1996-970, επέκταση 

κοινοτικού καταστήµατος (1994), επισκευή βρύσης «Λυγίζου» (1996-97), ανάθεση 

εκτέλεσης έργων στην Αναπτυξιακή Εταιρία Άνδρου(1997-98) [1974-98, 200 

έγγραφα] 

 

 ∆.Α.Α./ΜΕΣ/166: Οδοποιία: περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη διάνοιξη 

παρακαµπτηρίου οδού Μεσσαριάς, αιτήσεις δηµοτών, υπεύθυνες δηλώσεις, διάνοιξη 

αµαξιτής οδού Αλαδινού-Μαινήτων-Πέρα Χωριών, διάνοιξη οδού Σασά-Αλάδου, 

υπεύθυνες δηλώσεις ν.105 για το δρόµο Βακόνι-Πατρίτσα, δρόµος Ζαγανιάρη-

Αλαδού, δρόµος από Φάλικα προς Μοναστήρι [1976-98, 180 έγγραφα]  
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∆.Α.Α./ΜΕΣ/167: Ποικίλα: Προϋπολογισµός (1998), δικαιολογητικά δαπανών 

(1970), έγγραφα σχετικά µε την καταλληλότητα του νερού της πηγής Μαινήτων, 

σχετικά µε τη µεταβολή του σχολικού χώρου σε κατοικία δασκάλου, περί αυθαιρέτων 

κτισµάτων, διάταγµα περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνοµικών ταυτοτήτων 

(1969), καταστάσεις ζηµιών από θεοµηνία (1998), κανονισµός εργασίας κοινότητας 

Μεσσαριάς (1969) και διάφορα άλλα ποικίλης θεµατολογίας διοικητικά έγγραφα 

[1969-98, 300 έγγραφα] 

 

∆.Α.Α./Μεσσαριά/Κατάστιχα/1-80 

 

1. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1914. 

2. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1915-1917. 

3. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1918-20. 

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 20/11/1933-25/5/1935. 

5. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 19/4/1932 έως 4/11/1939. 

6. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 18/7/1945 έως 11/6/1948. 

7. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 2/8/1956 έως 9/12/1957. 

8. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 10/11/1957-10/3/1959. 

9. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 14/3/1959 έως 11/3/1961. 

10. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους από 11/3/1961 έως 6/3/1962. 

11. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1962-1966. 

12. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1966-1967. 

13. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1967-1969. 

14. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1970. 

15. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1971. 

16. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου έτους 1972. 

17. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 1/1/1974 έως 31/12/1975. 

18. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 1/1/1976-15/3/1978. 

19. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 17/3/1978 έως 27/2/1980. 

20. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 28/2/1980 έως 31/5/1982. 
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21. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 9/6/1982 έως 29/11/1983. 

22. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 24/11/1983 έως 24/9/1984. 

23. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από Σεπτέµβριος 1984-27/12/1985. 

24. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 2/1/1986-27/8/1987. 

25. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 27/8/1987 έως 10/5/1989. 

26. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 18/5/1989 έως 31/12/1990. 

27. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 2/1/1991 έως 31/12/1991. 

28. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 7/1/1992 έως 31/12/1993. 

29. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 10/1/1994 έως 3/12/1994. 

30. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 9/1/1995 έως 4/8/1997. 

31. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 17/9/1997 έως 31/12/1998. 

32. Βιβλίον Εµπιστευτικού Πρωτοκόλλου Κοινότητος Μεσσαριάς 24/5/1972-

16/3/1987. 

33. Βιβλίον ∆ιεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας Κοινότητος 24/5/1972-27/9/1980. 

34. Βιβλίον ∆ιεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας Κοινότητος 6/10/1980-25/7/1989. 

35. Βιβλίον ∆ιεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας Κοινότητος 31/7/1989-17/12/1998. 

36. Βιβλίον Παρακολουθήσεως των επί αποδόσει λογαριασµού πιστώσεων 

κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου 1972-1984. 

37. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων Οργανισµού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων από 21/9/1961 έως 16/6/1969.  

38. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Εγγράφων Οργανισµού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων από 16/6/1969 έως 19/12/1973. 

39. Βιβλίον Προσωπικής Εργασίας 1971-1979. 

40. Βιβλίον Εκτελούµενων Έργων Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου 1972-1984. 

41. Βιβλίον Μητρώου Υπαλλήλων Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου Χ.Χ. Άγραφο. 

42. Βιβλίον Καταχωρήσεως Εκδιδοµένων Χρηµατικών Ενταλµάτων 1972-1986. 

43. Μητρώον Ασφαλισµένων Αγροτών Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου Χ.Χ. 

44. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1920-1921. 

45. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1924-1926. 

46. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου από 1/4/1926 έως 31/12/1997. 

47. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1928-1929. 

48. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1929-1930. 

49. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1930-1931. 
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50. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών 1940-1941. 

51. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών από 19/6/1948 έως 9/3/1950. 

52. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών από 12/3/1950 έως 3/12/1951. 

53. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών από 2/1/1952 έως 3/11/1952 

54. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας: Εισερχόµενα-Εξερχόµενα Έγγραφα 

Κοινότητας Μεσσαριάς Άνδρου ετών από 5/11/1952 έως 9/8/1956. 

 54.Α. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 20/3/1914-20/10/1919. 

55. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 1924-1929. 

56. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 1929-1931. 

57. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 25/10/1931 έως 27/9/1934. 

58. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 27/9/1934 έως 30/8/1938. 

59. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 1938-1946. 

60. Βιβλίον Πράξεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς Άνδρου 1948-1951. 

61. Βιβλίον Πράξεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς Άνδρου 1951-1955. 

62. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 1955-1960. 

63. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου 1960-1967. 

64. Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 21/11/1967 έως 22/11/1975. 

65. Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 11/12/1975 έως 31/8/1985. 

66. Βιβλίον Πρόχειρο Πρακτικών και Αποφάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Μεσσαριάς Άνδρου από 25/2/1983 έως 30/6/1985. 

67. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητος Μεσσαριά Άνδρου από 7/3/1972 

έως 30/6/1982. 

68. Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητος Μεσσαριά Άνδρου ετών 1982-

1990. 

69. Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 30/9/1985 έως 10/3/1990. 

 69.Α. Βιβλίον Πρακτικών και Αποφάσεων του Κοινοτικού Συµβουλίου Μεσσαριάς 

Άνδρου από 18/4/1990 έως 23/12/1994. 

70. Παλαιό Γεννήσεων: Σπαράγµατα από Ληξιαρχικές Πράξεις έτους 1914 και 

από Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 1934-1952. 

71. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Ληξιαρχείου Μεσσαριάς 1968-

1990. 

72. Βιβλίον Πιστοποιητικών και Αντιγράφων Ληξιαρχείου Κοινότητος 

Μεσσαριάς Άνδρου 1973-1998. 

73. Πρωτόκολλο Εισερχοµένων-Εξερχοµένων Ληξιαρχείου Μεσσαριάς 1/1/1993-

31/12/1998. 
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74. Μητρώο Θηλέων Κοινότητος Μεσσαριάς εγκεκριµµένο το 1961 µε 

γεννηθείσες από το 1870 έως το 1977. 

75. Μητρώο Αρρένων Μεσσαριάς ετών 1935-1948. 

76. ∆ηµοτολόγιο Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου µε εγγραφές οικογενειακών 

µερίδων από 1 έως 530. Επικυρωµένο στις 28/2/1960. 

 76.Α. ∆ηµοτολόγιο Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου µε εγγραφές οικογενειακών 

µερίδων από 806 έως 811 χωρίς χρονολογία. 

77. Βιβλίον Βεβαιουµένων Εσόδων αρχόµενον από 1/1/1974 έως 28/2/1985. 

78. βιβλίον Επίπλων και Υλικού 1970-1972. 

79. Βιβλίον ∆ιαχειρήσεως και Εκµεταλεύσεως Ακινήτου Περιουσίας-

Κληροδοτηµάτων-∆ωρεών Κοινότητος Μεσσαριάς Άνδρου χωρίς 

χρονολογία, άγραφ0. 

80. Φάκελος. Μητρώο Αρρένων-∆ηµοτολόγιο 1845-1970. Περιέχει: Μητρώο 

Αρρένων Κοινότητος Μεσσαριάς µε γεννηθέντας 1845-1925/ Μητρώο 

Αρρένων Κοινότητος Μεσσαριάς µε γεννηθέντας 1932-1934/ Χειόγραφο 

∆ηµοτολόγιο Κοινότητος Μεσσαριάς 1911 µε ονοµατεπώνυµα και ηλικίες και 

αποφάσεις της κοινοτικής επιτροπής Πιτροφού 4/7/1950, 13/2/1950, 

24/9/1950/Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου Μεσσαριάς 1952-

1953/Μητρώο Αρρένων κοινότητας Μεσσαριάς 1960-1970. 

 

-Υπάρχουν 102 τεµ. έντυπα δεµένα δελτία χρηµατικών ενταλµάτων (1968-98) 

 

 

Στο χώρο του κοινοτικού γραφείου υπάρχει τοποθετηµένο στις ντουλάπες 

αταξινόµητο υλικό του ΟΓΑ (1970-95), και το Αρχείο του Συνδέσµου ∆ήµου και 

Κοινοτήτων Άνδρου (1991-2002).  

 

 


