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πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2008 έχει ως αποτέλεσμα τον
ανά χείρας κατάλογο. Το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν αφορά το ανενεργό
κομμάτι του δημοτικού αρχείου της περιόδου 1934-1980, που μας παραδόθηκε προς
ταξινόμηση. Το μεγαλύτερο και χρονολογικά παλαιότερο μέρος του αρχείου είχε
εναποτεθεί σε σακούλες σ’ έναν άδειο χώρο στο ισόγειο του δημαρχείου που είχε
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως νηπιαγωγείο και ως Κ.Α.Π.Η. Το υπόλοιπο,
χρονολογικά νεότερο, εντοπίστηκε σ’ ένα γραφείο που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι
της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.
Στις πρώτες μας επισκέψεις στο αρχείο προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε μια
πρώτη εικόνα του υλικού που υπήρχε ώστε να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο
θα εργαζόμασταν. Το υλικό είχε τοποθετηθεί τυχαία στις σακούλες και στα ράφια
χωρίς να υπάρχει χρονική και θεματική αλληλουχία. Σε μερικούς φακέλους οι
σπάγκοι είχαν σπάσει με αποτέλεσμα τα λυτά έγγραφα να αναμιχθούν μεταξύ τους.
Τα βιβλία ήταν σε καλή κατάσταση. Η διάσπαση του αρχείου σε δυο διαφορετικά
μέρη μας δημιούργησε την εντύπωση ότι ο όγκος του υλικού ήταν μικρός κάτι που
στην συνέχεια αποδείχθηκε λανθασμένο.
Αρχικά σκεφτήκαμε να χωρίσουμε το υλικό χρονολογικά ή ανά θεματική
κατηγορία. Καταλήξαμε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αφού δεν είχαμε συνολική
εποπτεία του αλλά και δεν γνωρίζαμε τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένο το
αρχείο την περίοδο που βρισκόταν σε χρήση. Αποφασίσαμε ότι καλύτερη λύση ήταν
η αναλυτική καταγραφή του, και στη συνέχεια η ταξινόμησή του σε θεματικές
ενότητες και επιμέρους υποενότητες. Οι φάκελοι και τα βιβλία λοιπόν,
καταγράφθηκαν τυχαία, όπως έβγαιναν από τις σακούλες ή βρίσκονταν στα ράφια.
Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η δομή των φακέλων και των βιβλίων. Όπου
χρειάστηκε αντικαταστάθηκαν με νέους φακέλους και κουτιά. Με την καταγραφή
έπαιρναν ένα προσωρινό αριθμό. Το αρχειακό υλικό που εντοπίστηκε χρονολογείται
από το 1934. 1 Σε μία πρώτη φάση η ταξινόμηση αποφασίστηκε να καλύψει την
περίοδο μέχρι το 1980. Το όριο αυτό των 30 ετών καθορίστηκε τόσο από τον όγκο
του προς ταξινόμηση υλικού όσο και από το γεγονός ότι το μεταγενέστερο αρχειακό
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Εξαίρεση αποτελούν κάποια εκλογικά βιβλιάρια που χρονολογούνται από το 1925 (βλ. ΑΙΙΙ/φ2).
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υλικό ήταν συχνά στενά συνδεδεμένο με το ενεργό αρχείο του Δήμου το οποίο δεν
προσφέρονταν για ταξινόμηση.
Κατά την ταξινόμησή του προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε, την ήδη
υπάρχουσα δομή του υλικού. Οι φάκελοι καταγράφτηκαν όπως βρέθηκαν, χωρίς να
γίνουν παρεμβάσεις όταν το περιεχόμενό τους δεν ήταν ομοιογενές. Με τον τρόπο
αυτό επιχειρήσαμε να αποκαταστήσουμε την αρχική λειτουργία του αρχείου. Όπως
ήδη αναφέρθηκε διατηρήθηκε στον τίτλο του κάθε φακέλου η ορθογραφία. Επιπλέον
δεν διαχωρίσαμε το αρχείο της Κοινότητας και το αρχείο του Δήμου 2 . Η αναγνώριση
του Δήμου Υμηττού το 1963 αποτέλεσε μια σημαντική διοικητική αλλαγή που δεν
φαίνεται όμως -με βάση τουλάχιστον το αρχειακό υλικό- να επέφερε καθοριστικές
μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών.
Το ταξινομικό δέντρο, που δημιουργήθηκε, μετά την διαδικασία καταγραφής
του υλικού διακρίνεται στις ακόλουθες πέντε βασικές ενότητες και υποενότητες:
A) Κεντρική Διοίκηση
Ι. Διοικητικά
α) Αποφάσεις - Πρακτικά
β) Αλληλογραφία
γ) Ποικίλα
ΙΙ. Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο
ΙΙΙ. Εκλογικά
ΙV. Δικαστικά

V. Στρατιωτικά
Β) Οικονομικά Υπηρεσία
I. Οικονομικά
II. Φορολογικά
III. Μισθολογικά (υπαλλήλων)
Γ) Τεχνική Υπηρεσία
I. Τεχνικά έργα
II. Αυτοκίνητα Δήμου
Δ) Υγεία - Παιδεία – Πρόνοια
I. Υγεία - Πρόνοια
II. Παιδεία
Ε) Ποικίλα
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Η Κοινότητα Υμηττού συστάθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1934 (ΦΕΚ 22Α) ενώ αναγνωρίστηκε σε Δήμο
στις 19 Απριλίου 1963 (ΦΕΚ45Α).
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Οι δυο κεντρικοί άξονες που διέπουν το ταξινομικό δέντρο είναι η θεματική και η
χρονική. Το υλικό κατατάχθηκε ανά θέμα. Οι πέντε αυτές κατηγορίες περικλείουν το
σύνολο του αρχειακού υλικού της Κοινότητας και του Δήμου Υμηττού. Ο όγκος του
υλικού διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ και η πυκνότητα του υλικού διαφέρει από
περίοδο σε περίοδο. Η πρώτη κατηγορία της κεντρικής διοίκησης είναι η
πολυπληθέστερη, ενώ ακολουθεί το αρχείο της οικονομικής υπηρεσίας και στη
συνέχεια της τεχνικής. Τα πρώτα χρόνια σύστασης της Κοινότητας το υλικό είναι
λιγότερο από τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Το αρχείο της τεχνικής και της
οικονομικής υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα πλούσιο στις δεκαετίες 1960 και 1970. Η
πέμπτη ενότητα, τα Ποικίλα, περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που το περιεχόμενό του
αρχείου είτε δεν εντασσόταν σε καμία κατηγορία είτε εντασσόταν, λόγω των
διάφορων υποφακέλων, σε περισσότερες από μία.
Η κάθε ενότητα χωρίζεται σε υποενότητες (που συμβολίζονται με κεφαλαίους
λατινικούς χαρακτήρες I, II, III, IV κτλ.) και μόνο στην πρώτη ενότητα (Α: Διοίκηση)
και στην πρώτη υποενότητα (I: Διοικητικά) υπάρχουν και τρεις υποδιαιρέσεις (που
συμβολίζονται με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες α, β, γ). Η κάθε υποενότητα
χωρίζεται νοητά σε δυο μέρη: αυτό των φακέλων (που δηλώνεται με το φ) και αυτό
των βιβλίων (που δηλώνεται με το β). Έτσι, έχουμε τον ταξινομικό νούμερο της κάθε
εγγραφής: π.χ. ΑΙα/φ1 (Α: Διοίκηση, I: Διοικητικά, α: Αποφάσεις-Πρακτικά, φ:
φάκελος) ή ΒI/β1 (Β: Οικονομικά – Φορολογικά, Ι: Οικονομικά, β: βιβλίο) κτλ. Στην
κάθε ενότητα έχουν τοποθετηθεί πρώτα οι φάκελοι και στη συνέχεια τα βιβλία σε
χρονολογική σειρά. Στους φακέλους ή στα βιβλία που δεν υπήρξε χρονολογική
ένδειξη ή δεν μπορέσαμε, με βεβαιότητα, από άλλα στοιχεία να τα εντάξουμε
χρονικά, χαρακτηρίστηκαν αχρονολόγητα και τοποθετήθηκαν στην αρχή της κάθε
κατηγορίας.
Κάθε εγγραφή αποτελείται από έξι πεδία: κωδικός, Τίτλος, περιγραφή,
παρατηρήσεις, φύλλα/διαστάσεις, σημείωση. Στο πεδίο του κωδικού σημειώνεται το
ταξινομικό νούμερο του κάθε φακέλου. Στο πεδίο του τίτλου υπάρχει σε εισαγωγικά
ο τίτλος του φακέλου ή του βιβλίου, όπου δεν υπήρχε σημειώνεται με την ένδειξη:
[Δεν φέρει τίτλο]. Στο τρίτο πεδίο περιλαμβάνεται: σύντομη περιγραφή του
περιεχομένου του φακέλου ή του βιβλίου, οι υποφάκελοι όπου υπάρχουν και η
χρονική έκταση του υλικού. Στις παρατηρήσεις σημειώνονται δευτερεύοντα σχόλια
καθώς και οι στήλες των βιβλίων. Ξεχωριστό πεδίο αποτελούν τα φύλλα και οι
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διαστάσεις, που αφορούν κυρίως τα βιβλία. Στο τελευταίο πεδίο σημειώνεται πιθανή
συνάφεια του φακέλου αυτής της κατηγορίας με υλικό άλλων κατηγοριών.
Δουλεύοντας το αρχειακό υλικό διαπιστώσαμε ότι το χρονικό ανάπτυγμα των
φακέλων, συγκρινόμενο με εκείνο των βιβλίων, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ενώ τα
βιβλία κατά κανόνα χρησιμοποιούνταν για μερικά χρόνια, με τους φακέλους δεν
γινόταν το ίδιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο φάκελος έμεινε «ανοιχτός» παραπάνω
από δυο δεκαετίες. Το ίδιο διαπιστώθηκε και με την θεματολογία των φακέλων. Τα
μονοθεματικά βιβλία (π.χ. αποφάσεις, πρακτικά, προϋπολογισμοί κτλ.) έρχονται σε
αντιδιαστολή με την πολυθεματικότητα των φακέλων.
Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για σημαντικά κενά του
αρχειακού υλικού. Εντούτοις, υπήρξαν περιπτώσεις που διαπιστώθηκε είτε μη
συστηματική τήρηση είτε και απουσία υλικού επιμέρους κατηγοριών. Εντοπίζεται μια
μεγαλύτερη σχολαστικότητα και επιμέλεια από το 1967 και μετά. Ειδική περίπτωση
αποτελούν τα δημοτολόγια του αρχείου. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα
δημοτολόγια των ετών 1936, 1939, 1972 και μερικά που δεν φέρουν χρονολογική
ένδειξη. Τα δημοτολόγια του έτους 1972 βρίσκονται σε κακή κατάσταση και το
άναρχο των καταγραφών μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πρόχειρα
κατάστιχα. Τα υπόλοιπα δημοτολόγια είναι ακόμα ενεργά και βρίσκονται στο τμήμα
του ληξιαρχείου του δήμου, γι’ αυτό τον λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί στον
κατάλογο.
Το αρχείο μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε, έστω και σε αδρές
γραμμές, τη φυσιογνωμία, την εσωτερική δομή αλλά και τις ποικίλες δραστηριότητες
της Κοινότητας και του Δήμου Υμηττού. Στην πλειοψηφία του το υλικό είναι
αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας της τοπικής αρχής και ο χαρακτήρας του είναι κατά
βάση επίσημος. Παρά ταύτα υπάρχουν περιπτώσεις που διαφαίνονται οι απόψεις των
κατοίκων και οι αντιπαραθέσεις τους με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο τέλος του καταλόγου επισυνάπτεται εικονογραφικό παράρτημα που
απαρτίζεται από υλικό του αρχείου. Αποτελεί μια ενδεικτική παρουσίαση από το
πλούσιο υλικό του αρχείου: πρακτικά και πρωτόκολλα της Κοινότητας και του
Δήμου, προϋπολογισμοί αλλά και λυτά έγγραφα ποικίλου περιεχομένου καθώς και
χάρτες της περιοχής.
Νίκος Αλεβυζάκης – Ελένη Κυραμαργιού
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Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ι) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

α) Αποφάσεις – Πρακτικά

Κωδικός: ΑIα/φ1
Τίτλος: «Αποδεικτικά Συνεδ. Κοιν. Συμ. 1934-1935»
Περιγραφή: Περιέχει αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων, από τον πρόεδρο της
Κοινότητας Υμηττού, για συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, 1934-1935.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου που
αφορούν οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς,
πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της
κοινότητας, αποδείξεις, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων, 1938-1939.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΒΙ
Κωδικός: ΑIα/φ3
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις που έλαβε η κοινοτική επιτροπή της
Κοινότητας Υμηττού. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, 1942-1945.
υπ.1. «Αποφάσεις οικονομικού έτους 1942-1943 (ά/α 37-108)»
υπ.2. «Αποφάσεις οικονομικού έτους 1943-1944 (ά/α 01-162)»
υπ.3. «Αποφάσεις οικονομικού έτους 1944-1945 (ά/α 01- 127)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΒI
Κωδικός: ΑIα/φ4
Τίτλος: «Εγκριτικαί ετών 1947, 1948, 1949»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν την έγκριση πιστώσεων και
πληρωμών, αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, εγκρίσεις από την νομαρχία κ.ά.,
1947-1949.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIα/φ5
Τίτλος: «Πρακτικά Δ.Σ. ετών 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964»
Περιγραφή: Πρόκειται για δακτυλόγραφα που είναι αντίγραφα των πρακτικών του
συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, 1959-1964.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ6
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου 1961»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Υμηττού, υπ. αρ. 1-542, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1961.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ7
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού και Κοινοτικού 1964»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Υμηττού, υπ. αρ. 1-64, έως Ιούλιο 1964. Καθώς και αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου
Υμηττού, υπ. αρ. 1-61, Ιούλιο-Δεκέμβριο 1964.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ8
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για σώμα δακτυλόγραφων Πρακτικών του Δ.Σ. του Δήμου
Υμηττού, 1965-1966.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ9
Τίτλος: «Φ 4.», «φ 4.»
Περιγραφή: Περιέχει προσκλήσεις και τα αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων
για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κανονισμού λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και πρακτικά και αποφάσεις κοινών συνεδριάσεων με
γειτονικούς δήμους. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1965-1983.
υπ.1. «Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φ 4α» 65-83
υπ.2. «Τρόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων φ. 4α»
υπ.3. «Φ 4β Προσκλήσεις προς Συνεδρίασιν (προσκλήσεις, αποδεικτικά επιδόσεως
προσκλήσεων. Αποφάσεις επί κοινών προβλημάτων με Γειτονικούς Δήμους)»
υπ.4. «φ. 4β Προσκλήσεις για συνεδριάσεις Δημοτ. Συμβουλίων έτους 1978»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ10
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1965»

-6-

Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-218,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1965.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ11
Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1966»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-276,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1966.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ12
Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1967»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 3-207,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1967. Επίσης, περιέχει και πρακτικά του Δ.Σ., 25.1.196711.4.1967.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ13
Τίτλος: «Αποφάσεις Δ. Σ/λίου 1968 1-211»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-211,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1968.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ14
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτος 1969 1-208»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 2-208,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1969.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ15
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1970, 1-159»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΙανουάριοςΔεκέμβριος 1970.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ16
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1971»
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Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ. Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ.1-178,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1971.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ17
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1972»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-190,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1972.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ18
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1973»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-183,
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1973.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ19
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1974, 1-99»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΙανουάριοςΑύγουστος 1974.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ20
Τίτλος: «1974, 100-177»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος 1974.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ21
Τίτλος: «1975, 1-110»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΙανουάριοςΑπρίλιος 1975.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ22
Τίτλος: «Αποφάσεις Δ.Σ. 1975, 111-197»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, Απρίλιος-Ιούλιος
1975.
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Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ23
Τίτλος: «1975, 198-307»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΑύγουστοςΔεκέμβριος 1975.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ24
Τίτλος: «1976, 1-116»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΙανουάριοςΜάιος 1976.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ25
Τίτλος: «1976, 117-200»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΙούνιοςΣεπτέμβριος 1976.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ26
Τίτλος: «1977, 201-257»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 1976.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ27
Τίτλος: «1977 από 1-100»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-100,
Ιανουάριος-Απρίλιος 1977.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ28
Τίτλος: «1977 από 101-209»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 101-209,
Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1977.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
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Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ29
Τίτλος: «1977 από 210-290»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 210-209,
Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1977.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ30
Τίτλος: «Προσκλήσεις για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποδεικτικά από
1978 έως 1986. Ευρετήρια αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών από 1974 μέχρι
1982»
Περιγραφή: Περιέχει προσκλήσεις και τα αποδεικτικά επιδόσεων των προσκλήσεων
για συνεδριάσεις του Δ.Σ., 1978-1986.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ31
Τίτλος: «1978, 1-100»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-100,
Ιανουάριος-Απρίλιος 1978.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ32
Τίτλος: «1978, 101-219»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 101-219,
Απρίλιος-Νοέμβριος 1978.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ33
Τίτλος: «1978, 220-285»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 220-285,
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1978.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ34
Τίτλος: «1979, 1-100»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 1-100,
Ιανουάριος-Ιούνιος 1979.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
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Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/φ35
Τίτλος: «1979, 101-190»
Περιγραφή: Πρόκειται για αποφάσεις του Δ. Σ. του Δήμου Υμηττού, υπ. αρ. 101-190,
Ιούνιος-Δεκέμβριος 1979.
Παρατηρήσεις: Επισυνάπτεται η σχετική με κάθε θέμα αλληλογραφία.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β1
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1934 από α/α 1-174 1935 από α/α 1-14»,
«Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 1.4.193414.1.1935.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 14.4.1934 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 232 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β2
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1934-1935 από 1 Απριλίου - 9
Οκτωβρίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 1.4.193429.10.1935.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 14.4.1934 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 232 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β3
Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 1 Απριλίου 1934 μέχρι 17.12.1935»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), 1.4.1934-17.12.1935.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5)
τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8)
περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία
(μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται,
13) παρατηρήσεις. Περιέχει 1 λυτό έγγραφο. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες
καταχωρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 250 φύλλα, 43x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β4
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1935 από α/α 15-231, 1936 από α/α 1-82»,
«Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 14.1.193519.6.1936.
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Παρατηρήσεις: Στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 21.1.1935 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β5
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1935-1939 από 18 Νοεμβρίου-17
Ιουλίου»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 18.11.193517.7.1939.
Παρατηρήσεις: Στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο «αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 12.11.1935 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β6
Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 1936 μέχρι 1937»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), 17.12.1935- 16.4.1937.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5)
τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8)
περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία
(μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13)
παρατηρήσεις. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 σελίδες, 43x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β7
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1936 από α/α 83- 171 1937 από α/α 1-151
1938 από α/α 1-98», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 9.7.193623.5.1938.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 19.12.1936 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες + 9 λυτά φύλλα, 41x31
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β8
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1938 από α/α 99-186 1939 από α/α 1-220
1940 από α/α 1-25», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 8.6.193823.2.1940.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 14.6.1938 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες, 36x26
Σημείωση:

- 12 -

Κωδικός: ΑIα/β9
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1939-1946 από 7 Αυγούστου - 22
Ιουλίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοιν. Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 17.7.193922.7.1946.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 14.7.1938 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β10
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1940 από α/α 26-177, 1941 από α/α 1-63»,
«Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 23.2.194022.6.1942.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 2.4.1940 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 391 σελίδες + 22 δίφυλλα φύλλα και 3 μονά φύλλα, 35x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β11
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 3»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), 3.4.1941-3.8.1943.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5)
τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8)
περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία
(μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13)
παρατηρήσεις. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 250 φύλλα, 43x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β12
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1946-1950 από 13 Αυγούστου-1
Αυγούστου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 13.8.19461.8.1950.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 29.8.1946 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 240 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β13
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1947 από α/α 1-186 1947 από α/α 1-142»,
«Αποφάσεις 7.1.1947-9.1948»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 7.1.19478.9.1948.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 11.12.1946 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
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Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β14
Τίτλος: «1949-1950», «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1948 από α/α 143-196, 1949
από α/α 1-196, 1950 από α/α 1-65»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Υμηττού, 1948-1950.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 29.10.1948.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 σελίδες, 35,5x26,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β15
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1950 από α/α 66-163, 1951 από α/α 1-178,
1952 από α/α 1-180, 1953 από α/α 1-16», «Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού
Συμβουλίου Υμηττού»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 9.6.195012.2.1953.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 23.6.1950 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 600 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β16
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1950-1958 από 18 Αυγούστου - 20
Οκτωβρίου», «Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου
18.8.50 μέχρι 20.10.58»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 18.8.195029.10.1958.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 29.9.1946 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 600 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β17
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1953-1957 από 20 Ιανουαρίου-5
Δεκεμβρίου», «Βιβλίον Πρακτικών Κοιν. Συμβουλίου»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 20.1.19535.12.1957.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β18
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1953 από α/α 17-172, 1954 από α/α 1-138,
1955 από α/α 1-90», «Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Αποφάσεων Κοινοτικού
Συμβουλίου 17/12.2.1953 μέχρι 90/5.7.1955»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 12.2.19535.7.1955.
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Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 5.2.1953 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 500 σελίδες, 36x 26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β19
Τίτλος: «Αποφάσεις Κοιν. Συμβουλίου 1955 από α/α 91-130, 1956 από α/α 1-111,
1957 από α/α 1-189, 1958 από α/α 1-70»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας
Υμηττού, 1955-1958.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 404 σελίδες, 40x31,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β20
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1958-1964 από 9 Ιανουαρίου 1958 - 17
Ιουλίου1964», «Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού 1958-1959»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 9.1.195817.7.1964.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 96 σελίδες, εκ των οποίων οι 18 είναι λευκές, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β21
Τίτλος: «Πρακτικά Κοιν. Συμβουλίου ετών 1958-1962 από 10 Νοεμβρίου - 5
Απριλίου», «Βιβλίον Πρακτικών συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου 10.11.1958
μέχρι 5.4.1962»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 10.11.19585.4.1962.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 24.11.1958 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 500 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β22
Τίτλος: «Βιβλίον Πρακτικών από 7ην Μαΐου 1962 έως 24ην Νοεμβρίου 1966»,
«Κοινότης Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου Υμηττού, 7.5.196224.11.1966.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και μονογραφήθηκε στις 27.3.1962 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 500 σελίδες, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β23
Τίτλος: «Βασίλειον της Ελλάδος, Δήμος Υμηττού Αττικής. Βιβλίον πράξεων
Δημαρχιακής Επιτροπής 12-10-64 έως 10-4-69», «1964-1969».
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού,
1964-1969.
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Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 12.10.1964 και για δεύτερη φορά στις 8.5.1968.
Φύλλα/Διαστάσεις: 198 σελίδες, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β24
Τίτλος: «Αποφάσεις Δημάρχου 1965, 14-1-65 έως 30-12-67», «Αποφάσεις Δημάρχου
1965-1967»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, 1965-1967.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 77 σελίδες, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β25
Τίτλος: «1968. Βιβλίον αποφάσεων Δημάρχου 2-1-1968 έως 5-8-70», «Απ. Δημάρχου
1968-1970»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, 1968-1970.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 8.5.1968.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 σελίδες, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β26
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 1971»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού, 24.5.19698.12.1971.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 30.5.1969.
Φύλλα/Διαστάσεις: 184 σελίδες, εκ των οποίων οι 7 είναι λευκές, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β27
Τίτλος: «Δήμος Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών Δήμοτικού Συμβουλίου», «Πρακτικά
Δημοτικού Συμβουλίου από 15/5/70 μέχρι 9 Δεκεμβρίου 1972»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού,
1970-1972.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 11.4.1970.
Φύλλα/Διαστάσεις: 500 σελίδες, εκ των οποίων οι 127 είναι λευκές, 41,5x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β28
Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων δημάρχου 1970-1972», «1970-1972»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, 6.8.197018.12.1972.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 19.8.1970.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 σελίδες, εκ των οποίων οι 2 είναι κενές, 29x20
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIα/β29
Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής 1972», «Δημαρχιακή Επιτροπή
1972»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού,
1972.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο
φυλλομετρήθηκε στις 25.2.1972.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 σελίδες, εκ των οποίων οι 128 είναι λευκές, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β30
Τίτλος: «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1973», «Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου έτους 1973»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού,
17.1./12.12.1973.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 13.12.1972 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 500 σελίδες, εκ των οποίων οι 292 είναι λευκές, 36x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β31
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1973»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
27.2./26.11.1973.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο
φυλλομετρήθηκε στις 22.11.1972.
Φύλλα/Διαστάσεις: 305 σελίδες, εκ των οποίων οι 210 είναι λευκές, 34x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β32
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1974, φύλλων 170»,
«Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1974»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Υμηττού, 1974.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 19.12.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 170 φύλλα, εκ των οποίων τα 64 είναι λευκά, 34,5x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β33
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημάρχου έτους 1974»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
2.1./20.12.1974.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 18.12.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 72 σελίδες, εκ των οποίων οι 17 είναι λευκές, 35x24
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β34

- 17 -

Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1974»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
4.1./22.12.1974.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 18.12.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 72 σελίδες, εκ των οποίων οι 23 είναι λευκές, 34x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β35
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον
Αποφάσεων Δημάρχου, έτους 1975 φύλλων 97» , «Αποφάσεις Δημάρχου 1975»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, 1975.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 30.6.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 97 φύλλα, εκ των οποίων τα 82 είναι λευκά, 34,5x26,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β36
Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημάρχου από 1/6/1975 έως 31/12/1978», «Αποφάσεις
Δημάρχου 1975-1978»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Υμηττού, 1975-1978.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 2.6.1975.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, εκ των οποίων τα 75 είναι λευκά, 30x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β37
Τίτλος: «Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1975», «Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου έτους 1975»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού,
15.1./10.12.1975.
Παρατηρήσεις: στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 30.12.1974 από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών.
Φύλλα/Διαστάσεις: 193 σελίδες, εκ των οποίων οι 5 λευκές, 40x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β38
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1975»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
28.2./9.12.1975.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 31 Νοεμβρίου 1974. Επίσης, μέσα στο βιβλίο υπάρχει
αντίγραφο της εισηγητικής έκθεσης για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικ.
έτους 1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 97 σελίδες, εκ των οποίων οι 70 είναι λευκές, 35x26
Σημείωση: Βλ. ΒΙ
Κωδικός: ΑIα/β39
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής, έτους 1976, φύλλων 50»
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Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Υμηττού,
1976.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε την 1.1.1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 57 είναι λευκές, 34,5x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β40
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 1976, φύλλων 200»,
«Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου 1976»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Υμηττού, 1976.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 2.1.1976. Επίσης, περιλαμβάνει και ένα συμπληρωματικό
τεύχος, που στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε
στις 12.5.1977.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα + 20 φύλλα το συμπληρωματικό τεύχος, 34x23,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β41
Τίτλος: «Βιβλίον καταχωρίσεως πρακτικών συνεδρίων Δημοτικού Συμβουλίου έτους
1977»
Περιγραφή: Βιβλίο πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Υμηττού,
1977.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 17.12.1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, εκ των οποίων το 1 είναι λευκό, 36x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β42
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1977»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
16.2./12.12.1977.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 17.12.1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 49 σελίδες, εκ των οποίων οι 31 είναι λευκές, 35x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIα/β43
Τίτλος: «Βιβλίον Αποφάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής έτους 1978»
Περιγραφή: Βιβλίο αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής Υμηττού,
2.6./25.10.1978.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 12.1.1978.
Φύλλα/Διαστάσεις: 50 σελίδες, εκ των οποίων οι 28 είναι λευκές, 35x24
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIα/β44
Τίτλος: «Βιβλίον αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1/1/1979-31/12/1979 Δήμος
Υμηττού», «Πρακτικά Συνεδρ. Δημ. Συμβουλίου 1979»
Περιγραφή: Το βιβλίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, είναι άγραφο.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι τα παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 20.12.1978.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 34,5x24,5
Σημείωση:

β) Αλληλογραφία

Κωδικός: ΑIβ/φ1
Τίτλος: «Νομαρχία 1949-1956»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αλληλογραφίας των Νομαρχών με τους
Δημάρχους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, 1949-1956.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/φ2
Τίτλος: «Αλληλογραφ[ία]», «Αλληλογραφία Δημοτολογίου Ληξιαρχείου»
Περιγραφή: Πρόκειται για εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγραφα αλληλογραφίας για
θέματα δημοτολογίου ή ληξιαρχείου, 1966-1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΑΙΙ
Κωδικός: ΑIβ/φ3
Τίτλος: «1972. 30Α . Κανονισμός-Διατύπωσις αλληλογραφίας»
Περιγραφή: Πρόκειται για εγκυκλίους από την Νομαρχία για το τυπικό της
συγγραφής της αλληλογραφίας, καθώς και για την χρήση της δημοτικής γλώσσας στη
διοίκηση. Επίσης, περιέχει τον "Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών",
1972.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/φ4
Τίτλος: «Ερωτημάτων και απαντήσεων»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αλληλογραφίας με διάφορες υπηρεσίες κυρίως
άλλους δήμους και κοινότητες για θέματα που αφορούν προσωπικές κυρίως
υποθέσεις δημοτών, 1976-1980.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β1
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Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1937 από α/α 628-1850, 1938 από α/α 1-2070»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Απρίλιο 1937 – Δεκέμβριος 1938.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομ. αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις του εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος
προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 43x29,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β2
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1938 από α/α 2078-2114, 1939 από α/α 1-2161, 1940 από α/α
1-539», «Πρωτόκολλον 4ον».
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Δεκέμβριος 1938 – Μάρτιος 1940.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. του εισερχομέν. εγγράφου, 4) ημερομην. αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις του εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος
προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 250 φύλλα, 43x29
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β3
Τίτλος: «Βιβλίον πρωτοκόλλου κοινότητας Υμηττού», «Πρωτόκολλον 1944 από α/α
496-659 1945 από α/α 1-147»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιούνιος 1944 – Απρίλιος 1954.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
περίληψης εξερχομένου εγγράφου, 10) ημερομηνία εξερχομένου εγγράφου, 11) αρχή
προς ην διευθύνεται, 12) τόπος προς ον κατευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 49 φύλλα, 30x40
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β4
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1945 από α/α 148-769, 1946 από α/α 1-1010»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Απρίλιος 1945 – Δεκέμβριος 1946.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. του εισερχομεν. εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις του εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχόμενων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος
προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις. Ο κορμός του πρωτοκόλλου έχει σπάσει, με
αποτέλεσμα να λείπουν φύλλα από αυτό.
Φύλλα/Διαστάσεις: 146 φύλλα, 40x29,5
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIβ/β5
Τίτλος: «Πρωτόκολλον μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1948»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, 5.12.1946-13.10.1948.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. εισερχομεν. εγγράφου, 4) ημερομην. αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις του εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος
προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 42,5x29
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β6
Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 1 Οκτωβρίου 1948», «Πρωτόκολλον 1948 από α/α 8801163, 1949 από α/α 1-1493, 1950 από α/α 1-429»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Σεπτέμβριο 1948 – Απρίλιο 1950.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. του εισερχομεν. εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψης του εισερχομένου εγγράφου,
9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12)
τόπος προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 43,5x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β7
Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 29 Απριλίου 1950 μέχρι 2 Ιουνίου 1952», «Πρωτόκολλον
1950 από α/α 430-1286, 1951 από α/α 1-1342, 1952 από α/α 1-533»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Απρίλιος 1950 – Μάιος 1952.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθ. του εισερχομεν. εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις του εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχόμενων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος
προς ον διευθύνεται, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 250 φύλλα, 44x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β8
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1952 από α/α 594-1542 – 1953 από α/α 1-1458»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Μάιος 1952 – Δεκέμβριος 1953.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδούσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένων εγγράφων, 9)
περίληψις εξερχομένων εγγράφων, 10) ημερομηνία εξερχόμενου εγγράφου, 11) αρχή
και τόπος προς ον απευθύνεται, 12) διεκπεραιώσεως, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIβ/β9
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1953 από α/α 1459-1513, 1954 από α/α 1-1977, 1955 από α/α
1-1548»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Νοέμβριος 1953 – Δεκέμβριος 1955.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή προς ην απευθύνεται 12) τόπος
προς όν διευθύνεται, 12) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 39,5x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β10
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1955 από α/α 1549-1635 – 1956 από α/α 1-1093»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Νοέμβριος 1955 – Σεπτέμβριος 1956.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή και τόπος προς ον απευθύνεται,
12) διεκπεραιώσεως, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β11
Τίτλος: «Βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων Κοινότητος
Υμηττού από 17.9.1956»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), 17.9.1956-29.4.1958.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού (μην, ημέρα, έτος), 5)
τόπος όθεν εξεδόθη, 6) χρονολογία λήψεως (μην, ημέρα), 7) εκδίδουσα αρχή, 8)
περίληψης του εισερχομένου εγγράφου, 9) αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία
(μην, ημέρα, έτος), 11) αρχή προς ην απευθύνεται, 12) τόπος προς ον διευθύνεται, 13)
παρατηρήσεις. Έντυπες στήλες και χειρόγραφες καταχωρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β12
Τίτλος: «Πρωτόκολλον από 30/ 4/ 1958», «Πρωτόκολλον 1958 από α/α 661-1834 –
1959 από ά/α 1-1817»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων)
από τον Απρίλιο του 1958 έως τον Νοέμβριο του 1959.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή και τόπος προς ον απευθύνεται,
12) διεκπεραιώσεως, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
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Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β13
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1959 από α/α 1818-2118, 1960 από α/α 1-2438, 1961 από α/α
1-240»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Νοέμβριο 1959 – Ιανουάριο 1961.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή και τόπος προς ον απευθύνεται,
12) διεκπεραιώσεως, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β14
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1961 από α/α 3161 έως 3478 – 1962 από α/α 1 έως 1649»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Νοεμβρίου 1961 – Μαΐου 1962.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) σχετικοί αριθμοί, 3)
αριθμός του εισερχομένου εγγράφου, 4) ημερομηνία αυτού, 5) τόπος όθεν εξεδόθη, 6)
χρονολογία λήψεως, 7) εκδίδουσα αρχή, 8) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 9)
αποφάσεις εξερχομένων, 10) ημερομηνία, 11) αρχή και τόπος προς ον απευθύνεται,
12) διεκπεραιώσεως, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 42x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β15
Τίτλος: «Βιβλίον εκδιδομένων πιστοποιητικών 2/1/62»
Περιγραφή: Χειρόγραφο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου που καταγράφει τις αιτήσεις
για έκδοση πιστοποιητικών, 2.1.1962- 22.6.1963.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία, 3)
επώνυμο, 4) όνομα, 5) πατρώνυμο και είδος πιστοποιητικού. Επίσης, περιέχει λυτές
άγραφες αιτήσεις του ληξιαρχείου.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 29x19
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β16
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1964 από α/α 901-3415 – 1965 από α/α 1-580»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Απρίλιος 1964 – Μάρτιος 1965.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου , 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIβ/β17
Τίτλος: «1965»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Απρίλιος - Νοέμβριος 1965.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β18
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου που καταγράφει τις αιτήσεις
για έκδοση πιστοποιητικών, 14.9.1965-9.11.1967.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία, 3)
επώνυμο, 4) όνομα, 5) πατρώνυμο και είδος πιστοποιητικού.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 34x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β19
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Νοέμβριος 1965 – Οκτώβριος 1966.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία παραλαβής
εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5) εκδώσασα
αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7) διεύθυνσις,
τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται, 9) περίληψις
εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11) ημερομηνία
διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β20
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτόκολλον 1966 (2561-3064), 1967 (1-3349), 1968 (1-150)»,
«1966 (2561-3064), 1967 (1-3349), 1968 (1-150)»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Οκτώβριος 1966 – Ιανουάριος 1968.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 φύλλα, 40x31
Σημείωση:

- 25 -

Κωδικός: ΑIβ/β21
Τίτλος: «Πρωτόκολλον»
Περιγραφή: Χειρόγραφο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου που καταγράφει τις αιτήσεις
για έκδοση πιστοποιητικών, 11.11.1967-12.9.1969.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία, 3)
επώνυμο, 4) όνομα, 5) πατρώνυμο και είδος πιστοποιητικού.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλά, 34x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β22
Τίτλος: «Από 151 – 3150. Βιβλίον Πρωτόκολλον 1968», «1968 από 151 – 3150»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1968.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β23
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου Αον 1969», «1968 από 3151-3158 και 1969 από 12989»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Δεκέμβριος 1968 – Αύγουστος 1969.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία παραλαβής
εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5) εκδώσασα
αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7) διεύθυνσις,
τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται, 9) περίληψις
εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11) ημερομηνία
διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις 26.4.1969.
Φύλλα/Διαστάσεις: 601 σελίδες, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β24
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου (εισερχομένων – εξερχομένων) έτους 1970», «1969
από 2990 – 3926 και 1970 από 1 – 2050»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Αύγουστος 1969 – Σεπτέμβριος 1970.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις 27.8.1969.
Φύλλα/Διαστάσεις: 597 σελίδες, 40x30
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Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β25
Τίτλος: «Πρωτόκολλον»
Περιγραφή: Χειρόγραφο πρωτόκολλο του ληξιαρχείου που καταγράφει τις αιτήσεις
για έκδοση πιστοποιητικών, για ποικίλες χρήσεις, Σεπτέμβρίος 1969 – Ιούνιος 1972.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες: 1) α/α, 2) ημερομηνία, 3) επώνυμο, 4) όνομα,
5) όνομα πατρός ή συζύγου, 6) αιτία έκδοσης.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων 1 είναι λεύκη, 34x24
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β26
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου», «Πρωτόκολλον 1970 από 2051 έως 2868 / 1971
από 1 έως 2472»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Σεπτέμβριος 1970 – Οκτώβριος 1971.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία παραλαβής
εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5) εκδώσασα
αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7) διεύθυνσις,
τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται, 9) περίληψις
εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11) ημερομηνία
διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε την 1.1.1970.
Φύλλα/Διαστάσεις: 599 σελίδες, 42,5x30,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β27
Τίτλος: «Πρωτόκολλον αλληλογραφίας Α/μιου και Β/μιου επιτρ. Δήμου Υμηττού»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων)
για φορολογικές διαμάχες που ακολούθησαν την δικαστική οδό για τα έτη η Α/μιος
επιτροπή 1971 (α.α. 1-30), 1972 (α.α. 1-18), 1973 (α.α. 1-15), 1974 (α.α. 1-9), 1975
(α.α. 1-21), 1976 (α.α. 22-35), 1977 (α.α. 1-2), 1978 (α.α. 1-6) και η Β/μιος επιτροπή
1971 (α.α. 1-10), 1972 (α.α. 1-7), 1973 (α.α. 1-8).
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 11 στήλες: [του εισερχομένου εγγράφου]: 1) αύξων
αριθμός πρωτοκόλλου, 2) ημερομηνία λήψεως, 3) αριθ., 4) ημερ/νία έκδοσης, 5)
προέλευσης, 6) περίληψις, [του εξερχόμενου εγγράφου]: 7) αύξων αριθμός
πρωτοκόλλου, 8) ημερομηνία αποστολής, 9) σχετικοί αριθμοί, 10) κατεύθυνσις, 11)
περίληψις. Επίσης, στην τελευταία σελίδα αναγράφεται ότι φυλλομετρήθηκε και
αριθμήθηκε στις 4.6.1971.
Φύλλα /Διαστάσεις: 52 φύλλα, 30x22
Σημείωση: Βλ. ΑIV
Κωδικός: ΑIβ/β28
Τίτλος: «Πρωτόκολλον 1971 από 2473 έως 3229, 1972 από 1 έως 2210»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων), Οκτώβριος 1971 – Αύγουστος 1972.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
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9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε την 1.10.1971.
Φύλλα/Διαστάσεις: 596 σελίδες, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β29
Τίτλος: «Δήμος Υμηττού, Βιβλίον Πρωτοκόλλου», «Πρωτόκολλον 1972 από 2211
έως 3417»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Αύγουστος – Δεκέμβριος 1972.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις 19.8.1972.
Φύλλα/Διαστάσεις: 599 σελίδες, εκ των οποίων οι 357 λευκές, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β30
Τίτλος: «Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Γενικόν
Πρωτοκόλλου έτους 1973», «Πρωτόκολλον έτους 1973»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1973.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε στις 22.11.1972.
Φύλλα/Διαστάσεις: 1.000 σελίδες, εκ των οποίων οι 272 λευκές, 34,5x26,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β31
Τίτλος: «1974 Βιβλίον Πρωτοκόλλου φύλλων 649», «Πρωτόκολλο 1974»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1974.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
18.12.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 649 φύλλα, εκ των οποίων τα 358 είναι λευκά, 34,5x26,5
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑIβ/β32
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου 1975», «Πρωτόκολλο 1975»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα),
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1975.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
30.6.1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 704 φύλλα, εκ των οποίων τα 206 είναι λευκά, 40x31,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β33
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Πρωτοκόλλου έτους 1976, φύλλων 720», «Πρωτόκολλο 1976»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1976.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
31.12.1975.
Φύλλα/Διαστάσεις: 720 φύλλα, εκ των οποίων τα 134 είναι λευκά, 40x31,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β34
Τίτλος: «Βιβλίον πρωτοκόλλου προσφυγών από 1/3/1977»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων)
για φορολογικές διαμάχες που ακολούθησαν την δικαστική οδό για τα έτη 1977 (α.α.
1), 1978 (α.α. 2-7), 1979 (α.α. 8-12), 1980 (α.α. 13-15), 1981 (α.α. 16-18), 1982 (α.α.
19-23), 1983 (α.α. 24-27), 1984 (α.α. 28-32), 1985 (α.α. 33-36), 1991 (α.α. 37-40).
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις γραφείου ή πρόσωπον εις ο εξεδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται, 9)
περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπ. εγγράφου, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Επίσης,
περιέχει μία δεσμίδα λυτών εγγράφων.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων τα 95 είναι λευκά, 34x25
Σημείωση: Βλ. ΑIV
Κωδικός: ΑIβ/β35
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου έτους 1977», «Πρωτόκολλο 1977»
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Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1977.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
31.12.1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 440 φύλλα, 39,5x30,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β36
Τίτλος: «Συνέχεια 1977. Βιβλίο Πρωτοκόλλου», «Πρωτόκολλο 1977»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1977.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
5.9.1977.
Φύλλα/Διαστάσεις: 241 φύλλα, εκ των οποίων τα 41 είναι λευκά, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β37
Τίτλος: «1978 Βιβλίον Πρωτοκόλλου», «Πρωτόκολλο 1978»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1978.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
31.12.1977.
Φύλλα/Διαστάσεις: 760 φύλλα, εκ των οποίων τα 129 είναι λευκά, 39,5x30,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIβ/β38
Τίτλος: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου», «Πρωτόκολλο έτους 1979»
Περιγραφή: Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1979.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αύξων αριθμός, 2) ημερομηνία
παραλαβής εγγράφου, 3) αριθμός εισερχομένου εγγράφου, 4) τόπος εις ον εξεδόθη, 5)
εκδώσασα αρχή και χρονολογία εγγράφου, 6) περίληψις εισερχομένου εγγράφου, 7)
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διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή πρόσωπον εις ο εδόθη, 8) αρχή προς ην απευθύνεται,
9) περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 10) χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, 11)
ημερομηνία διεκπεραιώσεως, 12) σχετικοί αριθμοί, 13) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε και αριθμήθηκε
στις 21.12.1978.
Φύλλα/Διαστάσεις: 795 φύλλα, εκ των οποίων τα 199 είναι λευκά, 39,5x31
Σημείωση:

γ) Ποικίλα

Κωδικός: ΑIγ/φ1
Τίτλος: «Κοινοτικόν Συμβούλιον 1934-1937, Νομαρχία 1934-1937»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεματικών, όπως: α) αποφάσεις της
κοινοτικής επιτροπής, β) εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, γ) επιστολές
προς τη νομαρχία για έγκριση, δ) έγγραφα που αφορούν την ίδρυση νεκροταφείου
καθώς και ο κανονισμός του νεκροταφείου, ε) έγγραφα με υποθέσεις σχολικού και
αθλητικού περιεχομένου, στ) ανακοινώσεις προς τους δημότες καθώς και ζ)
προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις. Υπάρχουν 10 υποφάκελοι, 1934-1937.
υπ.1. «18. Κοινοτικόν Συμβούλιον 1934-1935»
υπ.2. «18. Κοινοτικόν Συμβούλιον 1936-1937»
υπ.3. «Κοινότης Υμηττού. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα έτους 1937»
υπ.4. «16. Νομαρχίας ετών 1934-1935 κ 1936-1937»
υπ.5. «Εγκριτικαί Νομαρχίας έτους 1934»
υπ.6. «33. Νεκροταφείον έτους 1935»
υπ.7. «Αθλητισμός έτους 1934»
υπ.8. «Γνωστοποιήσεις προς κατοίκους 1934-35-36-37»
υπ.9. «42. Προσκλήσεις, τελεταί, συσκέψεις κ.τ.λ. 1934-1935-1936 κ 1937»
υπ.10. «43. Σχολεία. Δημοτική σχολή, Παπαστράτειος Σχολή, Νυχτεριναί σχολαί
1934-1935-1936-1937»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για έναν εκλογικό κατάλογο και 2 τηλεγραφήματα για τις
εκλογές 1936, μια στρατιωτική εγκύκλιο του 1935, αποδείξεις από το ταμείο
παρακαταθηκών και δανείων 1960-1961 και μια κατάσταση γεννήσεων και θανάτων
του 1940.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ3
Τίτλος: «15 126-138α Δήμαρχος – Δημοτικοί Σύμβουλοι», «15. 126-138α»
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Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν, κυρίως, τους δημάρχους,
τους αντιδημάρχους, τους νομάρχες, το δημοτικό συμβούλιο και τις δημοτικές
επιτροπές. Υπάρχουν 15 υποφάκελοι, 1964-1984.
υπ.1. «126. Έξοδα παράστασης Δημάρχου. Χορηγοί Δημάρχου»
υπ.2. «127. Δήμαρχοι. Ανδρέας Λεντάκης» [κενός]
υπ.3. «128. Δήμαρχοι. Κ. Σάκκος»
υπ.4. «129. Δήμαρχοι. Αναστ. Ανδριανόπουλος»
υπ.5. «130. Δήμαρχοι. Νικόλαος Παντελόπουλος»
υπ.6. «131. 1) Δημοτικαί συντάξεις, 2) Τ.Α.Δ.Κ.Υ.»
υπ.7. «132. Αντιδήμαρχος. Δημοτικόν συμβούλιον»
υπ.8. «132α. Νομάρχης. Πάρεδρος» [...]
υπ.9. «133. Προσφυγαί του Δήμου κατ’ αποφάσεων Νομάρχου»
υπ.10. «134. Διάφορα. Σχέδια αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»
υπ.11. «135. Απολογισμοί Διοικήσεως»
υπ.12. «136. Διαθέσεις άχρηστων υλικών του Δήμου»
υπ.13. «137. Δημοτικαί επιτροπαί»
υπ.14. «138. Δήμος Υμηττού. Συγκοινωνιακά θέματα»
υπ.15. «138α. Μηνύσεις Δήμου κατά διαφόρων»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ4
Τίτλος: «29»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχομένου. Υπάρχουν 8 υποφάκελοι,
1966-1974.
υπ.1. «29»
υπ.2. «Συγκρότησις σώματος εκλεκτόρων και ανάδειξιν υποψηφίων μελών
συμβουλευτικής επιτροπής»
υπ.3. «29β»
υπ.4. «Τουρισμός»
υπ.5. «Ραδιοφωνική εκπομπή Δήμων και Κοινοτήτων»
υπ.6. «Σωματείον εργατοτεχνικών και εκτάκτων υπαλλήλων Δήμων Καισαριανής,
Βύρωνος, Υμηττού και πέριξ Δήμων και Κοινοτήτων»
υπ.7. «Μειοδοτικός διαγωνισμός διά την προμήθειαν χειμερινών στολών
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 19.11.1973»
υπ.8. «Εργατοτεχνίται»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ5
Τίτλος: «29»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα ποικίλου περιεχομένου. Υπάρχουν 10
υποφάκελοι, 1966-1979.
υπ.1. «Εκλογικά (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κλπ)»
υπ.2. «Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Νομαρχιακού Ταμείου»
υπ.3. «Εργατικά Ζητήματα-ΙΚΑ»
υπ.4. «Εμπορίου-βιοτεχνίαι-βιομηχανία»
υπ.5. «Αγορανομικαί και αστυνομικαί διατάξεις»
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υπ.6. «Απογραφαί γενικαί»
υπ.7. «Αποδημίας και επαναπατρισμού»
υπ.8. «Τουρισμού»
υπ.9. «Ε.Ι.Ρ. Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας»
υπ.10. «Εκλογικά (εγκύκλιοι κλπ)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ6
Τίτλος: «Διασπορά διαφημιστικών εντύπων εις οδούς και πλατείας επιβολή
προστίμου»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα διώξεων για τη ρίψη διαφημιστικών εντύπων και
την επιβολή προστίμων, 1969-1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ7
Τίτλος: «30»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ποικίλου περιεχομένου. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι και 1
δεμένο δακτυλόγραφο με τίτλο «Υπουργείον Εσωτερικών Γενική Διευθ/νσις
Διοικήσεως. Σχέδιον Ν.Δ. Περί Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικος. Αθήναι 1971»,
1971-1984.
υπ.1. «Έκτατη συνεδρίαση Δημοτικό Συμβουλίου Τετάρτη 9 Φλεβάρη 1977. Θέμα:
"Έκρηξη βόμβας μπροστά στο σπίτι του Δημάρχου"»
υπ.2. «φ. 30α Αποστολή ψηφισμάτων»
υπ.3. «φ. 30α Περί απασχολούντων τον Δήμον σοβαρών γενικών προβλημάτων»
υπ.4. «φ. 30α Ανακοινώσεις-ψηφίσματα (πολιτικού περιεχομένου)»
υπ.5. «φ. 30α -Διάφορα, -Προσκλήσεις, -Βεβαιώσεις κ.λπ. προς κ. Δήμαρχο και
Δημοτικό Σ/λιο»
Παρατηρήσεις: Μέσα στο δεμένο δακτυλόγραφο υπάρχουν 6 λυτές σελίδες
Φύλλα/Διαστάσεις: 146 φύλλα, 32,5x21 (το δεμένο δακτυλόγραφο)
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ8
Τίτλος: «Φ. 3»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με λειτουργία, κυρίως, του δημαρχιακού
θώκου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα και τις
απαγορεύσεις του, την αντικατάσταση ή την αναπλήρωσή του καθώς και οικονομικής
φύσεως υποθέσεις όπως η αμοιβή του Δημάρχου στις εκτός έδρας παραστάσεις κ.ά.
Υπάρχουν 6 υποφάκελοι, 1971-1985.
υπ.1. «3.Φ.3γ. Καθορισμός εξόδων παραστάσεως Δημάρχου Α. Λεντάκη, Αύξηση
εξόδων παραστάσεως δημάρχου κατά 20% έτους ’85»
υπ.2. «3.Φ.3γ. Περί της εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχων, Οδοιπορικά»
υπ.3. «Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων»
υπ.4. «3.στ. Χορηγιών – Δικαιωμάτων και απαγορεύσεων 3. Φ.»
υπ.5. «2.Φ.3γ. Εξόδων παραστάσεων – Οδοιπορικών (Εγκύκλιοι, αποφάσεις, έγγραφα
περί των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου, ομοίως περί οδοιπορικών, αντίγραφα
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιολογητικών κ.λ.π. – έξοδα κηδείας)»

- 33 -

υπ.6. «3.Φ.3Β Ποινικών – ηθικών αμοιβών. Κάθε έγγραφο ποινικής ή πειθαρχικής
διώξεως Προέδρου ή μέλους του Κ.Σ., απολογίαι, αποφάσεις επιβολής ποινής,
προστίμου, έπαινοι ευαρέσκειαι, αντίγραφα εγγράφων κ.λ.π.»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIγ/φ9
Τίτλος: «20 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Υμηττού, 156», «20 Ο.Ε.Υ.
156»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Υμηττού. Πιο συγκεκριμένα περιέχει τον κανονισμό
της υπηρεσίας, σχέδια και προτάσεις για αλλαγές σ’ αυτόν, αντίγραφα αποφάσεων,
σχετικές εγκυκλίους και φύλλα από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως κ.ά. Υπάρχουν
5 υποφάκελοι, 1977-1987.
υπ.1. «156 20 Δήμος Υμηττού Τροποποίησις Ο.Ε.Υ.» […]
υπ.2. «Ο νέος Οργανισμός Εσ. Υπ. του Δήμου Υμηττού Ο.Ε.Υ.»
υπ.3. «156 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εγκύκλιοι σχετικαί»
υπ.4. «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Υμηττού. Κανονισμοί»
υπ.5. «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Υμηττού και Σχέδια»
Παρατηρήσεις: Επίσης, περιέχει και ένασώμα λυτών εγγράφων
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:

ΙΙ) ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Κωδικός: ΑII/φ1
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για 514 ατομικούς φακέλους όπου περιέχουν αιτήσεις,
πιστοποιητικά και οικογενειακά δελτία των κατοίκων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ2
Τίτλος: «31 32 33 34 35»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις και πιστοποιητικά γάμων, θανάτων και διαζυγίων για
ποικίλες χρήσεις. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 1947-1972.
υπ.1. «Ληξιαρχείου Βεβαιώσεις Ιατρών Ιερέων έτους 1972 φ. 32»
υπ.2. «Στατιστικά Γάμων Θανάτων Γεννήσεων»
υπ.3. «φ. 34»
υπ.4. «φ. 35β»
υπ.5. «φ. 36»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑII/φ3
Τίτλος: «Δηλώσεις κτήσεως ανακτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας 1976», «Δηλώσεις
κτήσεως και ανακτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας μέχρι 1976»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Υμηττού για απόκτηση,
ανάκτηση ή διατήρηση της ελληνικής ιθαγένειας ή υπηκοότητας, 1961-1976.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ4
Τίτλος: «Πιστοποιητικά έτους 1962»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα αιτήσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
ποικίλου περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα περιέχει αιτήσεις, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις θανάτων, γεννήσεων, οικογενειακής και στρατιωτικής καταστάσεως,
αιτήσεις εγγραφείς στα μητρώα της κοινότητας κ.ά., για διάφορες χρήσεις όπως για
το ΙΚΑ, για εκλογική χρήση, για κληρονομικές υποθέσεις κ.ά., 1962.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ5
Τίτλος: «17 146-150 Ληξιαρχείον – Δημοτολόγιον – Μητρώον – Ιθαγένεια», «17.
146-150»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα ληξιαρχείου και δημοτολογίου. Υπάρχουν 6
υποφάκελοι, 1963-1983 (κυρίως όμως για το 1981).
υπ.1. «146. Ληξιαρχείον»
υπ.2. «147. 1) Δημοτολόγια, 2) Οικογενειακή κατάστασις»
υπ.3. «148. Αλλαγαί Επωνύμου. Πρόσληψις πατρωνύμου κλπ.»
υπ.4. «149. Μητρώον Αρρένων Στρατολογία»
υπ.5. «150. Ιθαγένεια. Πολιτογράφησεις»
υπ.6. «150α Κοιναί εγκύκλιοι για Δημοτολόγια, Μητρώα, Ιθαγένεια κλπ.»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. AV
Κωδικός: ΑII/φ6
Τίτλος: «πιστοποιητικά 1966 από 651-1200»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητας, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.). Επίσης, υπάρχουν και μερικά πιστοποιητικά. Υπάρχουν 2
υποφάκελοι, 1966.
υπ.1. «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1966 από 1-650»
υπ.2. «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1966 από 651-1200»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 402 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ7
Τίτλος: «πιστοποιητικά 1967 από 1-1000 και 1001-2000»
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Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητα, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.). Υπάρχουν επίσης και μερικά πιστοποιητικά, 1967.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ8
Τίτλος: «Πιστοποιητικά 1969 1301-2500»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητα, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.). Επίσης, υπάρχουν και μερικά πιστοποιητικά. Υπάρχουν 3
υποφάκελοι, 2.5./21.8.1969.
υπ.1. «1969 αιτήσεις πιστοποιητικά 1301-1750»
υπ.2. «1969 αιτήσεις πιστοποιητικών 1751-2200»
υπ.3. «1969 αιτήσεις πιστοποιητικά 2201-2500»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 1058 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ9
Τίτλος: «Έντυπα Ληξιαρχείου 1970-1971»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις για την χορήγηση πιστοποιητικών γεννήσεων, γάμων
και θανάτων για ποικίλες χρήσεις. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, 1970-1972.
υπ.1. «Αιτήσεις ληξιαρχείου 1970»
υπ.2. «Αντίγραφα αιτήσεων 1971»
υπ.3. «1972 Αιτήσεις ληξιαρχικών πράξεων (γάμου-θανάτου)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 836 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ10
Τίτλος: «φ 31»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα ληξιαρχείου. Υπάρχουν 23 υποφάκελοι, 19701979.
υπ.1. «31.α. Γενικαί οδηγίαι Ληξιαρχείου» […]
υπ.2. «31.β. Προμήθεια ειδών ληξιαρχείου» […]
υπ.3. «31.γ. Στατιστικαί κινήσεως πληθυσμού˙ οικογενειακά βιβλιάρια» […]
υπ.4. «31.δ. Ληξίαρχος – Διορισμός» […]
υπ.5. «Φάκελος Ληξιαρχείου 1971/72»
υπ.6. «Φάκελος Ληξιαρχείου 1977-1979»
υπ.7. «Έκδοση Ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, Άρθρον 20 του Νομ. Δ/τος
610/70»
υπ.8. «Διαζυγίων 1976»
υπ.9. «Διαζυγίων 66-77»
υπ.10. «Διαζυγίων 1978»
υπ.11. «Φάκελος διαζυγίων 1979»
υπ.12. «Φ 31 Φάκελος Θεοδώρου Παπαδοπούλου περί διαζυγίου»
υπ.13. «Βεβαιώσεις Ιατρών 1976»
υπ.14. «Βεβαιώσεις Ιερέων 1976»
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υπ.15. «Φάκελος Ιερέων, Ιατρών κατά το έτος 1977»
υπ.16. «Ιερέων, Ιατρών 1978»
υπ.17. «Φάκελος βεβαιώσεις Ιερέων κ Ιατρών 1979»
υπ.18. «Παραγγελίαι Πρωτοδικών 1976»
υπ.19. «1977 Παραγγελίες Πρωτοδικών»
υπ.20. «Παραγγελίες Πρωτοδικών 1978»
υπ.21. «Φάκελος παραγγελιών 1979»
υπ.22. «Εγκυκλίων» 77
υπ.23. «Φάκελος Εκθέσεων 1977»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ11
Τίτλος: «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1971 από 700-2070», «Δήμος Υμηττού, Φ.7.
Επιβολή βεβαίωσις είσπραξις καταβολή διαφόρων εσόδων και εξόδων: α) Βοηθός
ταμείου, β) Εισπράκτορας, γ) Αναγκαστικά μέτρα εισπράξεως, δ) Εισφορά δια την
Τ.Υ.Δ.Κ., ε) Διάφορα (εκουσία εισφορά κτηνοτροφία κτλ), στ) Παραγραφή.
Διαγραφή χρεών»
Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις και πιστοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα περιέχει
αιτήσεις και πιστοποιητικά γεννήσεων, γάμων, θανάτων, οικογενειακής
καταστάσεως, ταυτοπροσωπίας κ.ά. για ποικίλες χρήσεις, όπως για έκδοση
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, για εγγραφή στο σχολείο ή στο
πανεπιστήμιο, για μεταδημότευση ή για μετανάστευση, για τη στρατολογία, για
διορισμό, για το ΙΚΑ κ.ά. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, 1971.
υπ.1. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 701-1241 του 1971»
υπ.2. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 1141-1900 του 1971»
υπ.3. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 1901-2070 του 1971»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ12
Τίτλος: «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1971, 1-700»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητα, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.). Υπάρχουν επίσης και μερικά πιστοποιητικά. Περιλαμβάνονται 2
υποφάκελοι, 2.1./4.6.1971.
υπ.1. «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1971, 1-350»
υπ.2. «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1971, 351-700»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 679 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ13
Τίτλος: «1 έως 1178», «1972»
Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις και πιστοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα περιέχει
αιτήσεις και πιστοποιητικά γεννήσεων, γάμων, θανάτων, οικογενειακής
καταστάσεως, ταυτοπροσωπίας κ.ά. για ποικίλες χρήσεις, όπως για έκδοση
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, για εγγραφή στο σχολείο, για σπουδές στο
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εξωτερικό, για μεταδημότευση, για τις εργατικές εστίες, για τη στρατολογία, για
διορισμό κ.ά. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1972.
υπ.1. «Αιτήσεις πιστοποιητικών 1-450»
υπ.2. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 451-641, έτους 1972»
υπ.3. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 644 έως 871, έτους 1972»
υπ.4. «Αιτήσεις πιστοποιητικών από 872 έως 1178, έτους 1972»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ14
Τίτλος: «αιτήσεις πιστοποιητικών 1-910, 1974»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητα, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.). Επίσης, υπάρχουν και μερικά πιστοποιητικά. Υπάρχουν 2
υποφάκελοι, 31.12.1973-27.5.1974.
υπ.1. «1-450»
υπ.2. «451-910»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 863 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ15
Τίτλος: «Αιτήσεις πιστοποιητικών 911-2706 1974»
Περιγραφή: Πρόκειται για αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου. Πιο
συγκεκριμένα περιέχει αιτήσεις και πιστοποιητικά γεννήσεων, γάμων, θανάτων,
οικογενειακής καταστάσεως, ταυτοπροσωπίας, βεβαιώσεις χηρείας κ.ά. για ποικίλες
χρήσεις, όπως για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, για εγγραφή στο σχολείο, για
σπουδές στο εξωτερικό, για μεταδημότευση, για δικαστικές υποθέσεις, για τη
στρατολογία κ.ά. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 1974.
υπ.1. «Αιτήσεις δημοτολογίου από 911-1322»
υπ.2. «Αιτήσεις δημοτολογίου από 1323-2050»
υπ.3. «Αιτήσεις δημοτολογίου από 2050-2376»
υπ.4. «Αιτήσεις δημοτολογίου 2377-2560»
υπ.5. «Αιτήσεις δημοτολογίου 1974 από 2561-2704»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ16
Τίτλος: «Αιτήσεις ληξιαρχείου 1975»
Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις, χειρόγραφες και δακτυλόγραφες (τυποποιημένες), για
τη χορήγηση πιστοποιητικών για διάφορες χρήσεις (όπως ταυτότητα, ασφάλιση,
σχολική χρήση κ.ά.), 1975.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/φ17
Τίτλος: «Οικογενειακής Καταστάσεως έτους 1976-1977»
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Περιγραφή: Περιέχει αιτήσεις κατοίκων του Δήμου Υμηττού για πιστοποιητικά
οικογενειακής καταστάσεως και αντίγραφα αυτών, για ποικίλες χρήσεις, 1976-1977.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β1
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Α-Β», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Α-Β»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Α-Β.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 10 σελίδες, εκ των οποίων οι 44 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β2
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Γ-Δ», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Γ-Δ»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Γ-Δ.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 52 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β3
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Ε-Ι», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Ε-Ι»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Ε-Ι.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 62 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β4
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Λ-Μ», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Λ-Μ»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Λ-Μ.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αυξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
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θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 38 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β5
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Ν-Ο», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Ν-Ο»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Ν-Ο.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
στις 10.7.1936.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 70 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β6
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Π-Ρ», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Π-Ρ»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Π-Ρ.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
στις 10.7.1936.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 30 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β7
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Σ», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Σ»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για το γράμμα Σ.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες: 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
στις 10.7.1936.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 58 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β8
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Τ», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Τ»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για το γράμμα Τ.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αύξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
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γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
στις 10.7.1936.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 66 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β9
Τίτλος: «Δημοτολόγιον Φ-Ω», «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Δημοτολογίου Φ-Ω»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Φ-Ω.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες 1) αυξ. αριθ., 2) επώνυμον, 3) όνομα, 4)
όνομα πατρός, 5) όνομα μητρός, 6) τρόπος κτήσεως Ελληνικής ιθαγένειας, 7)
ημερομηνία εγγραφής, 8) πως απολαύει του δικαιώματος του Δημότου, 9) έτος
γεννήσεως, 10) έγγαμος ή άγαμος, 11) επάγγελμα, 12) κατοικία μόνιμος, 13)
θρήσκευμα, 14) εις ποίον μητρώον αρρένων είναι εγγεγραμμένος (Πατρίς), 15)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
στις 10.7.1936.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 σελίδες, εκ των οποίων οι 46 είναι λευκές, 47x32
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β10
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το πρώτο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας
Υμηττού και περιλαμβάνει τα γράμματα Α-Γ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος), επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 1-200 σελίδες, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β11
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας
Υμηττού και περιλαμβάνει τα γράμματα Δ-Θ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
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υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 201-400 σελίδες, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β12
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας Υμηττού
και περιλαμβάνει τα γράμματα Ι-Κ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 401-600, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β13
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας
Υμηττού και περιλαμβάνει τα γράμματα Λ-Μ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 601-800, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β14
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας
Υμηττού και περιλαμβάνει τα γράμματα Ν-Π.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
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(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 801-1000, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β15
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το έκτο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας Υμηττού
και περιλαμβάνει τα γράμματα Ρ-Τ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 1001-1200, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β16
Τίτλος: «Διοίκησις Πρωτευούσης Δημοτολόγιον Κοινότητος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά δημοτολόγιο της Κοινότητας
Υμηττού και περιλαμβάνει τα γράμματα Τ-Ω. Επίσης, συμπληρωματικά περιέχει και
καταχωρήσεις του γράμματος Κ.
Παρατηρήσεις: Το δημοτολόγιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός
δημοτολογίου (οικογενείας-ατόμων), ονόματα (Κύριον-Πατρός-Μητρός), Γένος της
συζύγου, Χρονολογία γεννήσεως (ημέρα-μήνας-έτος), Τόπος γεννήσεως (ημέραμήνας-έτος), Πως απολαύει το δικαιώματος του δημότου;, κατάστασις δημότου
(έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, θρήσκευμα, κατοικία (πόλις-οδός-αριθμός), Δήμος ή
Κοινότης εις ου τα μητρώα Αρρένων εύρηται εγγεγραμμένος, αριθ. μητρώου
αρρένων, τρόπος κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρήσεις. Τα δημοτολόγια
ακολουθούν αλφαβητική σειρά και συνεχή αρίθμηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα
υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο των 7 βιβλίων που αποτελούν την πλήρη σειρά του
δημοτολογίου και στην τελευταία σελίδα υπάρχει υπογεγραμμένο πρακτικό με
ημερομηνία 31.3.1939.
Φύλλα/Διαστάσεις: 1201-1400, 58x45
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β17
Τίτλος: «Δημοτολόγιον»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου για τα γράμματα Ι-Π.
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Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο αριθμήθηκε και
σφραγίστηκε, αλλά δεν διακρίνεται η ημερομηνία. Ο κορμός του βιβλίου έχει σπάσει
με αποτέλεσμα την απώλεια ορισμένων φύλλων. Επίσης, υπάρχουν σκισμένα και
ακατάτακτα χωρίς αρίθμηση φύλλα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 102 φύλλα, 52x43
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β18
Τίτλος: «Δημοτολόγιον 2512-3006»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου, στο οποίο δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά των
καταχωρήσεων.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο αριθμήθηκε και
σφραγίστηκε στις 17.11.1972. Ο κορμός του βιβλίου έχει σπάσει με αποτέλεσμα την
απώλεια ορισμένων φύλλων.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 53x43
Σημείωση:
Κωδικός: ΑII/β19
Τίτλος: «3007-3501»
Περιγραφή: Βιβλίο δημοτολογίου, στο οποίο δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά των
καταχωρήσεων.
Παρατηρήσεις: στη τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο αριθμήθηκε και
σφραγίστηκε στις 17.11.1972. Ο κορμός του βιβλίου έχει σπάσει.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 53x43
Σημείωση:

ΙΙΙ) ΕΚΛΟΓΙΚΑ

Κωδικός: ΑIII/φ1
Τίτλος: «Παλαιά Εκλογικά Βιβλιάρια»
Περιγραφή: Περιέχει 728 παλαιά εκλογικά βιβλιάρια [300 στο φάκελο + 428 στην
κούτα].
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: 5 εκλογικά βιβλιάρια, που στο εσώφυλλό τους υπάρχει μια φωτογραφία,
1925-1935.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: κάθε βιβλιάριο έχει 52-60 σελίδες
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ3
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
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Περιγραφή: Περιλαμβάνει έγγραφα και εγκυκλίους σχετικά με τις βουλευτικές
εκλογές του Ιανουαρίου 1936 όπως: εγκύκλιο «περί ερμηνείας του νόμου 5493»,
αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων, έγγραφα για τους αντιπροσώπους των
κομμάτων, τα σύμβολα και τους υποψηφίους των κομμάτων, πρωτόκολλα παράδοσης
και παραλαβής εκλογικού υλικού, σχετικά τηλεγραφήματα, κ.ά., 1936.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ4
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για εκλογικούς καταλόγους, κωδικοποιημένους καταλόγους
εκλογικών βιβλιαρίων γυναικών για την ενορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
για τηλεγραφήματα, 1936-1958.
Παρατηρήσεις: Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: αύξων
αριθμός, κύριον όνομα, κύριον όνομα συζύγου, κύριον όνομα και επώνυμον πατρός,
έτος γεννήσεως, επάγγελμα, αριθμός δημοτολογίου, Δ/σις κατοικίας οδός και
αριθμός, αριθμός παλαιού καταλόγου.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ5
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για εκλογικούς καταλόγους ανδρών και γυναικών (που
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός, κύριον όνομα, κύριον όνομα
συζύγου, κύριον όνομα και επώνυμον πατρός, έτος γεννήσεως, επάγγελμα, αριθμός
δημοτολογίου, Δ/σις κατοικίας οδός και αριθμός, αριθμός παλαιού καταλόγου),
εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα σχετικά με την διενέργεια των εκλογών του
Οκτωβρίου 1961, όπως αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων, αποφάσεις
επίταξης χώρων για τη διενέργεια των εκλογών, πρωτόκολλα παράδοσης και
παραλαβής εκλογικού υλικού, καθορισμός εφορευτικών επιτροπών. Επίσης, περιέχει
κωδικοποιημένους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων ανδρών 1945-1956 και
γυναικών 1949-1956 διάφορων ενοριών. Υπάρχουν 2 υποφάκελοι, 1945-1961.
υπ.1. «Εκλογαί 29/10/1961»
υπ.2. «Εκλογικοί κατάλογοι»
Παρατηρήσεις: Περιέχει ένα σώμα λυτών εγγράφων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ6
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: 90 ακυρωμένα εκλογικά βιβλιάρια, που στο εσώφυλλό τους υπάρχει μια
φωτογραφία, 1945-1963.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: κάθε βιβλιάριο έχει 18 σελίδες
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ7
Τίτλος: «29»
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Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για εκλογικά έγγραφα και εγκυκλίους όπως: αποφάσεις
καθορισμού εκλογικών τμημάτων, αποφάσεις επίταξης χώρων για τη διενέργεια των
εκλογών, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής εκλογικού υλικού, καθορισμός
εφορευτικών επιτροπών. Επίσης, περιέχει κατάλογο των εκλογικών τμημάτων της
εκλογικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αθηναίων, εκλογικές καταστάσεις ανδρών
και γυναικών για τις βουλευτικές εκλογές του1951 κ.ά., 1951.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ8
Τίτλος: «Εκλογαί 5/4/1959»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα και εγκυκλίους σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές
του Απριλίου του 1959 όπως: αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων,
αποφάσεις επίταξης χώρων για τη διενέργεια των εκλογών, πρωτόκολλα παράδοσης
και παραλαβής εκλογικού υλικού, και σχετικά τηλεγραφήματα. Επίσης, περιέχει
εκλογικές καταστάσεις ανδρών της ενορίας Αγίων Αποστόλων, 1959.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 52 φύλλα και 2 εκλογικοί κατάλογοι
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ9
Τίτλος: «Εκλογαί βουλευτικαί 3 Νοεμβρίου 1963»
Περιγραφή: Περιέχει εγκυκλίους σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών της 3ης
Νοεμβρίου 1963 και τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων, εγκυκλίους και
πρωτόκολλα επίταξης καταστημάτων για την διενέργεια των εκλογών, πρωτόκολλα
παραλαβής εκλογικού υλικού, τηλεγραφήματα, πρακτικό εκλογικού τμήματος,
ψηφοδέλτια της Ε.Ρ.Ε., εκλογικό κατάλογο γυναικών της ενορίας των Αγίων
Αποστόλων και άλλα σχετικά έγγραφα, 1963.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ10
Τίτλος: «Βουλευτικές εκλογές 16 Φεβρουαρίου 1964»
Περιγραφή: Περιέχει εγκυκλίους σχετικά με την διενέργεια των εκλογών της 16ης
Φεβρουαρίου 1964, τον ορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων και τον καθορισμό
εκλογικών τμημάτων, εγκύκλιοι και πρωτόκολλα επίταξης καταστημάτων για την
διενέργεια των εκλογών, πρωτόκολλα παραλαβής εκλογικού υλικού, τηλεγραφήματα,
εκλογικοί κατάλογοι ανδρών-γυναικών των ενοριών Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και
άλλα σχετικά έγγραφα, 1964.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ11
Τίτλος: «Εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις Νομαρχίας Αττικής»
Περιγραφή: Περιέχει εκλογικούς καταλόγους ανδρών και γυναικών διαφόρων
ενοριών. Όλοι οι κατάλογοι έχουν αναθεωρηθεί το 1965. Επίσης, στο φάκελο
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υπάρχουν καταστάσεις εγγραφών, διαγραφών και μεταγραφών από τους εκλογικούς
καταλόγους, 1965-1968
Παρατηρήσεις: Οι εκλογικού κατάλογοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: αύξων
αριθμός, επώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, έτος γεννήσεως, επάγγελμα, αριθμός
δημοτολογίου, διεύθυνσις κατοικίας.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ12
Τίτλος: «Φ. 291 Εκλογές Δημοψήφισμα»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με τις Βουλευτικές εκλογές του 1974 και 1977,
τις Δημοτικές εκλογές του 1975 και των Δημοψηφισμάτων του 1973 και 1974. Πιο
συγκεκριμένα τις εγκυκλίους για τις εκλογές, έγγραφα σχετικά με την υλικοτεχνική
υποδομή για τη διεξαγωγή των εκλογών, τα αποτελέσματα των εκλογών ανά
εκλογικό κέντρο του Δήμου Υμηττού κ.ά. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 1973-1977.
υπ.1. «Βουλευτικές εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 1977»
υπ.2. «Δημοτικαί εκλογαί 30ης Μαρτίου 1975, έτος 1975 φ. 29Α»
υπ.3. «Βουλευτικαί εκλογαί 17ης Νοεμβρίου 1974»
υπ.4. «Δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974»
υπ.5. «Εκλογαί Ιουλίου 1973 φ. 29Α»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/φ13
Τίτλος: «Δημοτικαί εκλογαί 15-10-1978 και 22-10-1978»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα σχετικά με τις δημοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου του 1978. Πιο συγκεκριμένα περιέχει πίνακες αποτελεσμάτων και για
τους δύο γύρους των εκλογών (15 και 22 Οκτωβρίου), αντίγραφα πρακτικών και
τηλεγραφήματα σχετικά με τις εκλογές, αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής
εκλογικού υλικού κ.ά., 1978.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIII/β1
Τίτλος: «Βιβλίον πρωτοκόλλου ψηφοφορίας», «Βιβλίον πράξεων εφορευτικής
επιτροπής»
Περιγραφή: Πρόκειται για 5 κενά βιβλία. Τα 4 με την ένδειξη «βιβλίον πρωτοκόλλου
ψηφοφορίας», σφραγισμένο από τη Νομαρχία Αττικής για τις βουλευτικές εκλογές
της 29ης Οκτωβρίου 1961 και 1 κενό βιβλίο με την ένδειξη «βιβλίον πράξεων
εφορευτικής επιτροπής», σφραγισμένο από τη Νομαρχία Αττικής για τις βουλευτικές
εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961. Επίσης, περιέχει μια εγκύκλιο του υπουργείου
Εσωτερικών «περί των βουλευτικών υποψηφιοτήτων», 1961.
Παρατηρήσεις: Βρέθηκαν πιασμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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ΙV) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κωδικός: ΑIV/φ1
Τίτλος: «Α/βάθμιος επιτροπή φορ/γικών διαφορών 1938, 1939, 1940»
Περιγραφή: Ποικίλα έγγραφα της πρωτοβάθμιας επιτροπής εκδικάσεως φορολογικών
ενστάσεων. Περιέχει κλητεύσεις, αιτήσεις για εκδίκαση των διαφορών, καταθέσεις,
ενστάσεις, αποφάσεις, και άλλα έγγραφα της κοινότητας για φορολογικά θέματα.
Υπάρχουν 6 υποφάκελοι, 1938-1939.
υπ.1. «Αποφάσεις πρωτοβάθμιας επιτροπής 1938 από 1 μέχρι 1964»
υπ.2. «Πρωτοβάθμιος επιτροπή επιλύσεως φορολ. διαφορών. Αλληλογραφία 19381939»
υπ.3. «Πρωτοβάθμιος επιτροπή επιλύσεως φορολ. διαφορών. Έντυπα 1939-1940»
υπ.4. «Φάκελλος ενστάσεων της Αν. Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και
Καλυκοποιείου κατά κοιν. τέλους καθαριότητος χρήσεως 1937-1938»
υπ.5. «Ενστάσεις προς εκδίκασιν 1939»
υπ.6. «Α. Χατζόπουλον πρόεδρον πρωτοβάθμιου επιτροπής φορ. διαφορών 1938»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Ποικίλα έγγραφα της πρωτοβάθμιας επιτροπής εκδικάσεως φορολογικών
ενστάσεων. Περιέχει κλητεύσεις, αιτήσεις για εκδίκαση των διαφορών, καταθέσεις,
ενστάσεις, αποφάσεις, και άλλα έγγραφα της κοινότητας για φορολογικά θέματα,
1939-1947.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ3
Τίτλος: «Φορολογία ασκεπών χώρων 1952, 1959, 1956 και 1954 έως 1956»
Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν δικαστικούς αγώνες για
φορολογικές υποθέσεις. Επίσης, περιέχει αλληλογραφία της Κοινότητας Υμηττού με
τη Νομαρχία για τη συγκέντρωση και την καταβολή του φόρου ασκεπών χώρων
καθώς και με την Εκτιμητική επιτροπή για τη μη καταβολή φόρου. Επίσης, περιέχει
μισθώματα και αποδείξεις, αποκόμματα εφημερίδων όπου δημοσιεύεται η προκήρυξη
της Κοινότητας για την εκμίσθωση των φόρων, χειρόγραφες ενστάσεις για την
αύξηση της φορολογίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τριπλότυπα είσπραξης και
συμβόλαια κ.ά. Υπάρχουν 7 υποφάκελοι, 1952-1959.
υπ.1. «Φόρος ασκεπών χώρων 1952 και 1953-1954»
υπ.2. «Ενστάσεις (κατά ασκεπών χώρων) έτους 1956
υπ.3. «Εκδικασθείσαι ενστάσεις ακ. χώρων 1954-1955, 1955-1956, 1957, 1958»
υπ.4. «Ενστάσεις (κατά φόρου ασκεπών χώρων) δικάσιμος 25 Νοεμβρίου 1959,
1959»
υπ.5. «Εκτιμητική επιτροπή 1958-1959»
υπ.6. «Εφέσεις (κατά της εγγραφής εις τον φορ. κατάλογον ασκεπών χώρων)
δικάσιμος 28 Σεπτεμβρίου 1959, 1959»
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υπ.7. «Ασκεπείς χώροι (επιτ. αρ. 4/2ΝΔ338855) 1956»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΒII
Κωδικός: ΑIV/φ4
Τίτλος: «Φ 23Β Απαλλοτριώσεις», «Φ.23/β»
Περιγραφή: Πρόκειται για ατομικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων σε
διάφορους δρόμους του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 23 υποφάκελοι, 1956-1975.
υπ.1. «Ρυμοτόμησις ιδιοκτησίας Ευμορφίας Κωνσταντινοπούλου»
υπ.2. «Απαλλοτρίωση Λόφου Γερμανού Δημήτρίου Διονυσόπουλου φ. 23β»
υπ.3. «Απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας Δημήτριου Σταυρόπουλου φ. 23β»
υπ.4. «Ρυμοτομουμένη ιδιοκτησία οδού Καλλιπόλεως επ’ ονόματι Σταυρούλας
Μαστροκώστα φ. 23β»
υπ.5. «Απαλλοτριώσεις οδού Μιλτιάδου Σεϊζάνη. Μιλτιάδου Σεϊζάνη κατεδαφίσθη,
αρχείον 19-8-1970 φ 8/β»
υπ.6. «Απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας Ζωής Πετσαγγουράκη Ορέστου 5 φ. 23/β»
υπ.7. «Απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας επί της οδού Τσαλίκη Βασιλείου Κοκκώση φ
23/β»
υπ.8. «Περί αποζημιώσεως ρυμοτομουμένης ιδιοκτησίας Σαββοπούλου κλπ. επί
Πλατείας Ελευθερίας Κύπρου»
υπ.9. «Οδού Μ. Μαυρογένους Μιλτιάδης Σκένδερης φ 23 β/1»
υπ.10. «Απαλλοτρίωσις Μαρίας Γιαννακοπούλου (οδού Τσαλίκη 43) φ. 23β»
υπ.11. «Απαλλοτρίωση λόφου Γερμανού Χρήστου Σούκα. Οδός Μπουμπουλίνας φ.
23 β/7»
υπ.12. «Σωκίων και Καλαβρύτων (Ιωάν. Χατζηδημητρίου)»
υπ.13. «Απαλλοτριώσεις οδού Καισαρείας. Καισαρείας φ. 23 β/1»
υπ.14. «Γεωργίου Τσαούσογλου, υπ. αριθμ. 47/71. Πράξις αναλογισμού
πολεοδομικού γραφείου Αθηνών. Οδός 3 Λόφος Γερμανού (εντός πρασίνου χώρου
δεν καταβάλει αποζημίωσιν ο Δήμος) φ 23 β»
υπ.15. «Απαλλοτρίωση Λόφου Γερμανού Δημ. Κόλλια φ.23β»
υπ.16. «Απαλλοτρίωση Λόφου Γερμανού. Υπόθεση Κατρανάκη φ. 23β»
υπ.17. «Απαλλοτρίωση Λόφου Γερμανού. Ιωάννης Ζίγκερης φ. 23β»
υπ.18. «Απαλλοτρίωση Λόφου Γερμανού. Κων/νος Εμμανουηλίδης φ. 23β»
υπ.19. «Γεώργιος Φούρλας φ. 23β»
υπ.20. «Φάκελλος Δικογραφίας. Διάδικοι Κοινότης Υμηττού. Αποζημίωση λόγω
ρυμοτομίας ακινήτου 1) Δημητρίου Σπυρ. Πετριλή 2) Ιωάννα συζ. Δημητρίου
Πετριλή φ. 23.β»
υπ.21. «Αρχείον Υπόθεσις Μαρούσης Γερακάρης φ. 23β»
υπ.22. «Απαλλοτριώσεις Καλλιπόλεως φ. 23β»
υπ.23. «Σχέδιον Πόλεως. Ευστράτιος Καλογήρου (επέκταση οικοδομής εντός χώρου
πρασίνου) οδού Τσαλίκη 34 –Λόφος Γερμανού– Καλογήρου Ευστράτιος φ. 23β»
Παρατηρήσεις: Περιέχει μερικά λυτά έγγραφα.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ5
Τίτλος: «4 22-25»
Περιγραφή: Πρόκειται για υποθέσεις δικαστικών αγώνων του Δήμου κατά ιδιωτών.
Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1961-1974.
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υπ.1. «22 Ενώπιον του δικαστηρίου των εν Αθήναις Εφετών Προτάσεις και Σχετικά»
[…]
υπ.2. «23 Χατζηδημητρίου Ιωάννα» […]
υπ.3. «24 Ενώπιον του δικαστηρίου των εν Αθήναις Εφετών Προτάσεις και Σχετικά»
[…]
υπ.4. «25 Ενώπιον του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Προτάσεις και Σχετικά »
[…]
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ6
Τίτλος: «13 Αγωγαί – Καταλογισμοί κατά Δήμου Υμηττού 109-115», «13 109-115»
Περιγραφή: Πρόκειται για υποθέσεις δικαστικών αγωγών ιδιωτών κατά του Δήμου
Υμηττού. Υπάρχουν 7 υποφάκελοι, 1962-1983.
υπ.1. «109 Δήμος Υμηττού Σπυρ. Οικονόμου» […]
υπ.2. «110 Μιχ. Μάρη κατά Δήμου Υμηττού» […]
υπ.3. «111 Κων/να Ζαφειροπούλου κατά Δήμου Υμηττού» […]
υπ.4. «112 Δήμος Υμηττού υπόθεση Γάλακτος Εργατών, αγωγή κατά του Δήμου»
υπ.5. «113 Δήμος Υμηττού Γεώργιος Νομικός» […]
υπ.6. «114 Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών Προτάσεις και Σχέδια» […]
υπ.7. «115 Καταλογισμός Δήμου φάκελος Γ. Πετράκη»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ7
Τίτλος: «25 Φορολογικαί Επιτροπαί 1965,1966,1967» «Πρωτοβάθμιος Επιτροπή
1966 και 1967»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με φορολογικές υποθέσεις και ενστάσεις
ιδιωτών προς τη Πρωτοβάθμια Επιτροπή επιλύσεως φορολογικών διαφορών του
Δήμου. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1965-1967.
υπ.1. «Ενστάσεις»
υπ.2. «Δήμος Υμηττού. Πρωτοβάθμιος Επιτροπή επιλύσεως φορολογικών διαφορών»
υπ.3. «Πρωτοβάθμιος»
υπ.4. «Φορολογικαί Επιτροπαί ετών 1965, 1966-1967 5/β»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ8
Τίτλος: «5. Δικαστικαί υποθέσεις περαιωθείσαι 26-40»
Περιγραφή: Πρόκειται για υποθέσεις δικαστικών αγωγών στις οποίες εμπλέκεται ο
Δήμος. Υπάρχουν 16 υποφάκελοι (σημειώνεται ο διάδικος), 1965-1981.
υπ.1. «26. Ευανθία Δημοπούλου» […]
υπ.2. «27. Πασχάλης Θ. Αλεξίου» […]
υπ.3. «28. ΔΕΗ» […]
υπ.4. «29. Ν. Ε. Στρατηγάκης» […]
υπ.5. «30. Ηλ. Βάβουλας και Μαρ. Ζήσης» […]
υπ.6. «31. Γ. Καβαλλάρης» […]
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υπ.7. «32. Γ. Σαράντης» […]
υπ.8. «33. Δ. Καβαλάρης» […]
υπ.9. «34. Νικ. Κόκκινος» […]
υπ.10. «35. Δήμος Βύρωνος» […]
υπ.11. «36. Σπ. Καρβούνης» […]
υπ.12. «37. Αγάπιος Σκλάβος» […]
υπ.13. «38. Γ. Δημόπουλος» […]
υπ.14. «39. Μιχ. Παπαιωάννου» […]
υπ.15. «40. Αθ. Μπαλής» […]
υπ.16. «40α. Κ. Ματσίνος» […]
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ9
Τίτλος: «6 41-53 Απαλλοτριώσεις – Πράξεις αναλογισμού – Αγωγαί σχετικαί
τούτων», «6 41-53»
Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν απαλλοτριώσεις, πράξεις
αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας του Δήμου καθώς και εκατέρωθεν
αγωγές (μεταξύ του Δήμου και ιδιωτών) σχετικές με αυτές. Υπάρχουν 11υποφάκελοι,
1965-1982.
υπ.1. «53α Περί ρυμοτομίας. Γενικά»
υπ.2. «43-6 Αναδασώσεις Αλσύλια. Παραχώρηση»
υπ.3. «Α.Φ. 7369/179 41 Δήμος Υμηττού κατά Ιωάννου Γεωργίου Σαββοπούλου»
[…]
υπ.4. «42 Ύψη οικοδομών Υψόμετρα Γ.Ο.Κ.»
υπ.5. «47 Κτίσματα Θεοφιλοπούλου»
υπ.6. «48 Οδού Αρχ. Παρίση-Τσακιράκη» […]
υπ.7. «49 Σταυρούλα Μαστροκώστα (Λόφος Γερμανού)»
υπ.8. «59 Μαρία Γιαννακοπούλου (Τσαλίκη 43) 289/67 πράξη αναλογισμού»
υπ.9. «51 Δήμος Υμηττού κατά Ευρυπίδου Αντωνιάδου» […]
υπ.10. «52 Σπυρίδων Κατρανάκης (Σωκίωνος 51)» […]
υπ.11. «53 Ευστράτιος Καλογήρου Τσαλίκη 34» […]
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ10
Τίτλος: «1971 Ενστάσεις Εφέσεις 1972 1973 1974»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ενστάσεων και εφέσεων ιδιωτών προς τη Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Επιτροπή επιλύσεως φορολογικών διαφορών του Δήμου
Υμηττού. Υπάρχουν 6 υποφάκελοι, 1971-1974.
υπ.1. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Ενστάσεις έτους 1974 φ. 25Α»
υπ.2. «Βασίλειον της Ελλάδος, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Προσφυγαί οικ.
έτους 1972»
υπ.3. «Ενστάσεις οικον. έτους 1973 φ. 25α»
υπ.4. «Εφέσεις οικ. έτους 1972»
υπ.5. «Εφέσεις 1971»
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υπ.6. «Ενστάσεις 1971»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ11
Τίτλος: «10 83-85 Δήμος Υμηττού κατά Γ. Κουνέλη», «10. 83-83α»
Περιγραφή: Πρόκειται για δικαστική διαμάχη μεταξύ του Δήμου Υμηττού και του
Γεώργιου Ι. Κουνέλη. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 1973-1982.
υπ.1. «Δήμος Υμηττού κατά Γεωργίου Κουνέλη»
υπ.2. «Ενώπιον του Α΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εν συμβουλίω
Υπόμνημα και Σχετικά του Δήμου Υμηττού, νομίμως εκπροσωπούμενου κατά
Γεωργίου Ιωάννου Κουνέλη»
υπ.3. «83. Γ. Κουνέλης. Δικάσιμος 31/1/78» […]
υπ.4. «83. Ενώπιον του Αρείου Πάγου»
υπ.5. «83. Γ. Κουνέλης κατά Δήμου Υμηττού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ12
Τίτλος: «21 Δικαστικά φορολογίας 157-161. Εκθέσεις προσφυγών»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις. Υπάρχουν 6
υποφάκελοι, 1975-1982.
υπ.1. «157. Νόμος 1080 Πρόσοδοι Δήμων και κοινοτήτων Εκθέσεις επί προσφυγών
1981-1982»
υπ.2. «158. ΠΥΡ-ΚΑΛ κατά Δήμου Υμηττού Προσφυγαί»
υπ.3. «159. Ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
Δήμος Υμηττού κατά ΠΥΡ-ΚΑΛ ΑΕ Δικάσιμος της 4/7/1979»
υπ.4. «160. Σ[υμβούλιο] Ε[πικρατείας] Δήμος Υμηττού κατά ΠΥΡ-ΚΑΛ της 271/75
απόφασης του ΣΕ Δικάσιμος 17/3/1980»
υπ.5. «161. ΠΥΡ-ΚΑΛ κατά Δήμου Υμηττού και κατά της αρ. 179/73 απόφασης του
ΔΣ. Δικάσιμος μετ’ αναβολής 21/5/1975»
υπ.6. «161α. Υπερύψωση μανδροτοίχου ΠΥΡΚΑΛ. Εξώδικον»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ13
Τίτλος: «Δευτεροβάθμιος Επιτροπή Επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου
Υμηττού Εκδικασθεισαι 10-6-1977»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την εκδίκαση εφέσεων από τη
δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης φορολογικών υποθέσεων του Δήμου Υμηττού.
Υπάρχουν 6 υποφάκελοι, η εκδίκαση έλαβε χώρα στις 10.6.1977.
υπ.1. «1. Έφεσις Ολυμπιακής Αεροπορίας»
υπ.2. «2. Έφεσις Πυρ-Καλ Α.Ε.Ε.»
υπ.3. «2α. Ορφανοτροφείο Αρρένων Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώστα.
Μείωσις τιμής μονάδος»
υπ.4. «3. Έφεσις Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου Α.Ε.Ε.»
υπ.5. «4. Έφεσις Δημόσια Επιχείρησις Ηλεκτρισμού»

- 52 -

υπ.6. «7. Έφεσις Ορφανοτροφείου Αρρένων Γεωργίου κ Αικ/νης Χατζηκώστα»
Παρατηρήσεις: Περιέχει 6 λυτά έγγραφα.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/φ14
Τίτλος: «3 Συμβούλιον Επικρατείας 15-21», «3. 15-21»
Περιγραφή: Πρόκειται για αστικές υποθέσεις για τις οποίες έχουν γίνει προσφυγές
στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχουν 7 υποφάκελοι, 1977-1981.
υπ.1. «15. Μετονομασίες Πλατείας Παναγιώτας Σταθοπούλου και Ηλέκτρας
Αποστόλου»
υπ.2. «16. Μετονομασία οδού Αλ. Παναγούλη»
υπ.3. «17. Μετονομασία οδού Παναγιώτη Ελή»
υπ.4. «18. Προσφυγή Ανδρέα Δεγάιτα κατά Δήμου Υμηττού»
υπ.5. «19. Προσφυγή ΠΥΡ-ΚΑΛ κατά Δήμου Υμηττού»
υπ.6. «20. Προσφυγή Δήμου Υμηττού κατά ΠΥΡ-ΚΑΛ»
υπ.7. «21. Προσφυγή Δήμου Υμηττού κατά ΠΥΡ-ΚΑΛ»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/β1
Τίτλος: «Βιβλίον πρακτικών πρωτοβαθμίου επιτροπής Επίλ. Φορ. Διαφορών Δήμου
Υμηττού από έτους 1971»
Περιγραφή: Πρόκειται για χειρόγραφο βιβλίο των συνεδριάσεων της πρωτοβάθμιας
επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Υμηττού, 28.7.197117.6.1977.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο
μονογραφήθηκε και φυλλομετρήθηκε στις 28.6.1971.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων τα 81 είναι λευκά, 30x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΑIV/β2
Τίτλος: «Βιβλίον πρακτικών δευτεροβαθμίου επιτροπής Επίλ. Φορ. Διαφορών Δήμου
Υμηττού από έτους 1971 μέχρι 1977»
Περιγραφή: Πρόκειται για χειρόγραφο βιβλίο των συνεδριάσεων της δευτεροβάθμιας
επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Υμηττού, 5.11.197110.6.1977.
Παρατηρήσει: στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο
μονογραφήθηκε και φυλλομετρήθηκε στις 28.6.1971.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων τα 93 είναι λευκά, 30x20
Σημείωση:

V) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Κωδικός: ΑV/φ1
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
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Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα στρατιωτικού-στρατολογικού
περιεχομένου. Περιέχει εγκυκλίους του Υπουργείου Στρατιωτικών και του μετέπειτα
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης, περιέχει αλληλογραφία της κοινότητας
Υμηττού με το στρατολογικό γραφείο Αθηνών, καθώς και διαταγές – αποφάσεις –
ανακοινώσεις του στρατολογικού γραφείου Αθήνας και άλλων αρμόδιων φορέων,
κατάλογοι των κέντρων παρουσίασης νεοσύλλεκτων και καταστάσεις με τις
οικογένειες των εν ενεργεία στρατευμένων κατοίκων της Κοινότητας, 1947-1953.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/φ2
Τίτλος: «Στρατολογικά 1963 1964 1965»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα στρατολογικού περιεχομένου, καταστάσεις,
έντυπα εφέδρων του Βασιλικού Ναυτικού και αλληλογραφία σχετικά με
στρατολογικά θέματα. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 1958-1969.
υπ.1. «Στρατολογικά 1966, 1967, 1968, 1969 φ. 3/ιβ»
υπ.2. «Στρατολογικοί πίνακες κλάσεως 1967 (γεννηθέντες το έτος 1946)»
υπ.3. «Στρατολογικός πίναξ κλάσεως 1968 (γεννηθέντες το έτος 1947)»
υπ.4. «Αναζητούμενοι»
υπ.5. [Δεν φέρει τίτλο]
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/φ3
Τίτλος: «Στρατολογικά κλάσεων 1960 έως 1966»
Περιγραφή: Περιέχονται χειρόγραφοι και έντυποι στρατολογικοί πίνακες, κατάλογοι
στρατευσίμων και αποφάσεις στρατολογικών γραφείων, 1960-1966.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/φ4
Τίτλος: «Μητρώα αρρένων 1972. Στρατολογικοί πίνακες. Προσθήκη»
Περιγραφή: Ένα πίνακας μητρώο αρρένων και 70 ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως,
1972-1973.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β1
Τίτλος: «Υμηττού 1ον. Βιβλία 3. Βιβλίον Γενικού Μητρώου Αρρένων Κοινότητος
Υμηττού. Έτη γεννήσεως 1848-1924», «Μητρώον Αρρένων 1848-1924»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό χειρόγραφο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1848-1924.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 50 φύλλα, εκ των οποίων τα 3 είναι λευκά +11 λυτά, 38x26,5
Σημείωση:
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Κωδικός: ΑV/β2
Τίτλος: «Μητρώο αρρένων της Κοινότητας Υμηττού του νομού Αττικής.
Περιλαμβάνον τους γεννηθέντας κατά τα έτη 1870-1932».
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό έντυπο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1870-1932.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 6 ίδια έντυπα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 10 φύλλα, 29,5x40
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β3
Τίτλος: «Μητρώον Αρρένων 1870- 19[60]»
Περιγραφή: Πρόκειται για πρόσθετο ονομαστικό χειρόγραφο μητρώο αρρένων της
Κοινότητας / Δήμου Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ
των ετών 1870-1960.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 46 φύλλα + 19 λυτά, 40x30
Σημέιωση:
Κωδικός: ΑV/β4
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού. Βιβλίον Μητρώον Αρρένων», «Μητρώον Αρρένων
1882-1953»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό χειρόγραφο μητρώο αρρένων της Κοινότητας /
Δήμου Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 18821953.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 50 φύλλα, εκ των οποίων τα 14 είναι λευκά, 36x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β5
Τίτλος: «Υμηττού 2ον. Βιβλία 3. Βιβλίον Μητρώον Αρρένων Κοινότητος Υμηττού.
Έτη γεννήσεως 1925-1929», «Μητρώον Αρρένων 1925-1929»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό χειρόγραφο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1925-1929.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 16 φύλλα, εκ των οποίων τα 8 είναι λευκά + 2 λυτά, 37,5x26
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β6
Τίτλος: «Μητρώον των αρένων της Κοινότητος Υμηττού του νομού Αττικής και
Βοιωτίας. Περιλαμβάνει τους γεννηθέντας άρρενας των ετών 1933 έως και 1938.
Εκτυπωθέν εν έτει 1941».
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό έντυπο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1933-1938.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 17 αντίτυπα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 13 φύλλα, 31x23,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β7
Τίτλος: «Μητρώον αρρένων της Κοινότητος Υμηττού της επαρχίας Αττικής του
νομού Αττικής περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1939-1949».
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Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό έντυπο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1939-1949.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 11 αντίτυπα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 10 φύλλα, 30x39,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β8
Τίτλος: «Μητρώον αρρένων της Κοινότητος Υμηττού της επαρχίας Αττικής του
νομού Αττικής. Περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1950-1954».
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό έντυπο μητρώο αρρένων της Κοινότητας
Υμηττού, που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1950-1954.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 6 αντίτυπα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 6 φύλλα, 29,5x41,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΑV/β9
Τίτλος: «Βασίλειον της Ελλάδος Νομού Αττικής. Μητρώον Αρρένων του Δήμου
Υμηττού επαρχίας Αττικής. Περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1956
μέχρι και του 1967».
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό έντυπο μητρώο αρρένων του Δήμου Υμηττού,
που περιλαμβάνει τους άνδρες γεννημένους μεταξύ των ετών 1956-1967.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 3 αντίτυπα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 49 φύλλα, 27,5x40
Σημείωση:
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κωδικός: ΒΙ/φ1
Τίτλος: «Κοινότητος γενικά από 1934 έως 1937»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα κυρίως οικονομικού και φορολογικού
περιεχομένου καθώς και 121 λυτά έγγραφα εκτός των δυο υποφακέλων.
υπ.1. «Κεντρική αγαθοεργός αδελφότης κυριών 1935»
υπ.2. «Φορολογικά 1934-1935»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεματικών, για τα έτη 1934-1937, όπως: α)
προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις, β) έγγραφα σχετικά με την κατασκευή ή τη
συντήρηση της οδοποιίας, γ) τους προϋπολογισμούς των ετών 1934-1935, 1935-1936,
1936-1937, 1937-1938 και δ) προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις σχετικά με τη
δενδροφύτευση. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι:
υπ.1. 38. Τελεταί 1934-1937
υπ.2. Οδοποιία (γενικώς),1934-1937
υπ.3. 19. Προϋπολογισμός χρήσεως 1934-1935. Προϋπολογισμός απολογισμός 19341935, 1935-1936, 1936-1937
υπ.4. Πράσινον (δεντροφυτεύσεις κτλ) 1935-36-37
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ3
Τίτλος: «Χρηματικά εντάλματα 1938-1939, 1941-42»
Περιγραφή: Πρόκειται για χρηματικά εντάλματα τόσο της κοινότητας Υμηττού όσο
και άλλων κοινοτήτων, 1938-1939 και 1941-1942
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ4
Τίτλος: «Οικονομική χρήσις 1938-1939 και 1941-1942 (εντάλματα)»
Περιγραφή: Πρόκειται κυρίως για χρηματικά εντάλματα τόσο της κοινότητας
Υμηττού όσο και άλλων κοινοτήτων, όπως της Νέας Φιλαδέλφειας ή του Παλαιού
Φαλήρου. Επίσης, περιέχει και διάφορα άλλα έγγραφα, ποικίλου περιεχομένου, όπως
δελτία γέννησης, γάμου, θανάτου ή αποφάσεις συνεδριάσεων. 1938-1939 και 19411942
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙ/φ5
Τίτλος: «Ερανικοί κατάλογοι χρήσεων 1939-1940, 1941-1942, 1948-1949, 19491950, 1950-1951»
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται οι υποφάκελοι:
υπ.1. «Φορολογικός κατάλογος υπόχρεων πληρωμής ερανικού τέλους κατά το
οικονομικόν έτος 1939-1940»
υπ.2. «Ερανικός κατάλογος χρήσεως 1941-1942» (2 αντίτυπα)
υπ.3. «Κατάλογος υπόχρεων πληρωμής άμεσον εράνων οικον. έτους 1948-1949»
υπ.4. «Ερανικός κατάλογος οικονομικού έτους 1949-1950»
υπ.5. «Κατάλογος άμεσων εράνων οικον. έτους 1950-1951»
Παρατηρήσεις: Οι κατάλογοι είναι χειρόγραφοι και ονομαστικοί, 9 στηλών ο
καθένας: αύξων αριθμός, επώνυμον-πατρώνυμον-όνομα, διεύθυνσις/επάγγελμα,
βεβαιωθέντα, αριθμός, διπλότυπο εισπράξεως, στοιχεία διαγραφής , υπόλοιπον,
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ6
Τίτλος: «Οικονομική χρήσις 1942-1943»
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. «Κατάστασις χορηγηθέντων βοηθημάτων εις ενδεείς κατά τας εορτάς του Πάσχα
1942» και αποδείξεις ότι έλαβαν το βοήθημα.
2. «Ονομαστικός κατάλογος απόρων κοινότητος Υμηττού λαβόντων βοήθημα κατά
τας εορτάς των Χριστουγέννων» και αποδείξεις ότι έλαβαν το βοήθημα 1942.
3. χρηματικά εντάλματα για βοηθήματα σε άπορους, για ταφή απόρων καθώς και για
τον καθαρισμό και επισκευή καταφυγίων και ορυγμάτων, «χρήσις 1942-1943».
4. 2 βιβλία χρηματικών ενταλμάτων «χρήσις 1942-1943».
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 165 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ7
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1946-1947. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσιμα από ταμιακό απολογιστικό
πίνακα με τα έσοδα της κοινότητας, απόσπασμα καταλόγου πιθανότατα με τα τέλη
που έπρεπε να καταβάλουν στην κοινότητα οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, κατάσταση
με τους δικαιούχους τα βοηθήματα απορίας που θα έδινε η Κοινότητα στις γιορτές
του Πάσχα και των Χριστουγέννων καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ8
Τίτλος: «Απόδοσις λογ/σμών 1946-1947 δικαιολογητικά χρήσεως 1961»
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται οι υποφάκελοι:
υπ.1. «απόδοσις λογ/σμών ετών 1946-1947», αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου
για την πραγματοποίηση μιας δαπάνης, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραλαβής,
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λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καταστάσεις πληρωμής
ημερομισθίων κ.ά.
υπ.2. αντίγραφα δικαιολογητικών χρήσεως 1961, αποδείξεις, τιμολόγια, καταστάσεις
αποδόσεως λογαριασμών.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ9
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1947-1948. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από τους ταμιακούς
απολογιστικούς πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, διπλότυπα είσπραξης,
αποδείξεις-γραμμάτια, και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων, ανάμεσα στα οποία και
αυτά που αφορούσαν τα βοηθήματα απορίας που έδωσε η Κοινότητα στις γιορτές του
Πάσχα και των Χριστουγέννων
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ10
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1948-1949. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από τους ταμιακούς
απολογιστικούς πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, τριμηνιαίους λογαριασμούς
εσόδων, διπλότυπα είσπραξης, αποδείξεις-γραμμάτια, υπεύθυνες δηλώσεις και
πρωτόκολλα οικονομικών συμφωνιών, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων
λυτά και σε σώμα.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ11
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1952-1953. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσιμα από ταμιακό απολογιστικό
πίνακα με τα έσοδα της κοινότητας, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων λυτά
και σε σώμα.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ12
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1954-1955. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για
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το οικονομικό έτος 1954-1955, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς
πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, γραμμάτια του Ταμείου παρακαταθηκών και
δανείων, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ13
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1962-1963. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από τους ταμιακούς
απολογιστικούς πίνακες με τα έσοδα της κοινότητας, καταστάσεις με τις πληρωμές
ημερομισθίων (κυρίως εργαζομένων στην καθαριότητα), χειρόγραφα και
δακτυλόγραφα τιμολόγια (τα περισσότερα με την ένδειξη επιστρεπτέα), αποδείξεις,
διατακτικές καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ//φ14
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1964. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου
έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το
οικονομικό έτος 1964, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς πίνακες με
τα έσοδα και τα έξοδα της κοινότητας, γραμμάτια του Ταμείου παρακαταθηκών και
δανείων, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ15
Τίτλος: «Διάφορα έτους 1965»
Περιγραφή: Ποικίλα έγγραφα του Δήμου για κατασκευαστικά και οικονομικά κυρίως
θέματα, καθώς και για θέματα που αφορούν το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο του
1965.
Αλληλογραφία του Δήμου με την Νομαρχία, το υπουργείο Εσωτερικών και άλλους
φορείς για κατασκευαστικά και οικονομικά θέματα του Δήμου (αποχετευτικά έργα,
έργα οδοποιίας, κατασκευή πλατειών κ.α.). Αλληλογραφία του Δήμου με τεχνικές και
κατασκευαστικές εταιρείες για την κατάθεση προσφορών για την ανάληψη έργων κ.α.
Οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις, χειρόγραφα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου, κλητεύσεις για παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, συμβόλαια
ακινήτων και πρακτικά Δημοπρασιών, επιστολές του αθηναϊκού συλλόγου
Οικογενειών πολιτ. εξόριστων – φυλακισμένων και πλήθος άλλων εγγράφων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 593 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ16
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Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: 4 σώματα χρηματικών ενταλμάτων. 28.9.1965-28.2.1966
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ17
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1966. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου
έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, αποσπάσματα από ταμιακό απολογιστικό
πίνακα με τα έσοδα της κοινότητας, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων λυτά
και σε σώμα.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ18
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1966-1967. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου,
όπου έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για
το οικονομικό έτος 1967, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς πίνακες
με τα έσοδα και τα έξοδα της κοινότητας, γραμμάτια του Ταμείου παρακαταθηκών
και δανείων, τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμούς των έργων για την ανέγερση του
Δημαρχείου καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων χωρισμένα σε κατηγορίες.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ19
Τίτλος: «21»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την οικονομική βοήθεια του Δήμου
Υμηττού σε διάφορους φορείς και πρόσωπα. Υπάρχουν 26 υποφάκελοι, 1966-1980
υπ.1. «Φ 21Γ Οικονομική ενίσχυση α) Φιλοπροόδου ομίλου Υμηττού γ) Γραφείον
Εφέδρων Αξιωματικών τραυματιών πολεμικών όπλων»
υπ.2. «Φ 21Γ Οικονομική ενίσχυσις Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών»
υπ.3. «Φ 21Γ Οικονομικαί ενισχύσεις δι’ αγοράς λαχνών εβδομάδα προλήψεως
ατυχημάτων»
υπ.4. «Ίδρυσις Βρεφονηπιακών σταθμών φ. 21γ»
υπ.5. «Φ 21γ 1968 Έρανος Εθνικών Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας»
υπ.6. «21γ Έρανος Ηρώων Μεσολογγίου»
υπ.7. «Π.Ι.Κ.Π.Α. φ 21γ»
υπ.8. «21 Πρόνοιας. 21Α Προμήθεια ειδών για ενδεείς, βοηθημάτων. Προμήθεια
φαρμάκων, τροφίμων και λοιπόν ειδών δια δωρεάν χορήγησιν εις απόρους δημότας.
Αντίγραφα σχετικών αποφάσεων Κ.Σ. Τιμολογίων πρωτοκόλλων παραβής κ.τ.λ.»
υπ.9. «Φ 21Γ Οικονομικαί ενισχύσεις Ανεγέρσεως Ηρώων Αδριάντων»
υπ.10.: «Έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 1967-1968-1969-1970-1981
2α – 3η και 4η Δεκεμβρίου φ. 21γ»
υπ.11. «Αντικαρκινικός Έρανος»
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υπ.12.: «Φ. 21Γ Οικονομική Ενίσχυσις οίκων Γαλήνης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών α)
Αγίων Αποστόλων, β) Ευαγγελισμού Θεοτόκου »
υπ.13. «21β Κατάλογος απόρων (Κατηγορίαι απόρων, κατάλογοι αυτών. Στοιχεία
κατατάξεως – οδηγίαι κ.λ.π. αλληλογραφία με το Κέντρο Προνοίας)»
υπ.14. «Φ 21 Οργανισμός Προστασίας Τυφλών και Αναπήρων Ελλάδας»
υπ.15. «Φ 21γ Ανέγερσις Ιερού Ναού του Σωτήρος»
υπ.16. «Φ 21Γ Ταφή Απόρων»
υπ.17. «Φ 21Δ Πολύτεκνοι (προστασία, στατιστικά στοιχεία)»
υπ.18. «Φ 21Γ Πνευματικόν Κέντρον Ρουμελιωτών»
υπ.19. «Φ 21Γ Χορήγησις Οικογενειακών επιδομάτων»
υπ.20. «Παιδικαί κατασκηνώσεις φ 21/γ»
υπ.21. «Φ 21Γ Οικονομική Ενίσχυσις Πανελληνίου Ενώσεως Προστασίας Νεότητος»
υπ.22. «Φ 21Γ Υιοθεσία Κοινοτήτων»
υπ.23. «Φ 21Γ Οικονομική Ενίσχυσις Εταιρείας Αποφυλακιζομένων Αθηνών»
υπ.24. «Φ 21Γ Ημέρα Αγάπης υπό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών»
υπ.25. «Φ 21Γ Οικονομική ενίσχυσις Αθλητικού Ομίλου ΑΜΥΝΤΑ, Αθλ. Ενώσεως
Υμηττού-Χαραυγής, Εξωραϊστικού Συλλόγου Ο Φοίνιξ, Σώματος Ελληνίδων
Οδηγών, 1ον Σύστημα Προσκόπων»
υπ.26. «Φ 21Γ Διατροφή Εκθέτων»
Παρατηρήσεις: Ο υπ.17. είναι κενός.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ20
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για χρηματικά εντάλματα του Δήμου Υμηττού (πληρωτέα από
το δημόσιο ταμείο του Δήμου Δάφνης) για το έτος 1967. Υπάρχουν 29 υποφάκελοι
και ένα σώμα ενταλμάτων για τη δαπάνη αγοράς και συντήρησης της γραφομηχανής.
υπ.1. «Κεφάλαιο 2, άρθρον 20. Αμοιβή νομικού συμβούλου»
υπ.2. «Κεφάλαιο 2, άρθρον 21. Αποζημίωσις ημερομισθίων συνεργείου διοικητικών
υπηρεσιών»
υπ.3. «Κεφάλαιο 2, άρθρον 24. Αμοιβή ληξιάρχου»
υπ.4. «Κεφάλαιο 3, άρθρον 2. Οδοιπορικά έξοδα τακτικών και εκτάκτων»
υπ.5. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 1. Ενοίκια δημοτικού καταστήματος»
υπ.6. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 2. Επισκευή και συντήρησις κτιρίων-γραφείων»
υπ.7. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 3. Δαπάναι φωτισμού – θερμάνσεως – υδρεύσεως καθαριότητας γραφείων»
υπ.8. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 4. Γραφική ύλη και δαπάναι εκτυπώσεως εντύπων»
υπ.9. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 8. Ταχυδρομικά – τηλεγραφικά - τηλεφωνικά τέλη»
υπ.10. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 9. Προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών και
συγγραμμάτων»
υπ.11. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 10. Προμήθεια και συντήρησις επίπλων και σκευών»
υπ.12. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 11. Έξοδα τελετών και δεξιώσεων»
υπ.13. «Κεφάλαιο 4, άρθρον 14. Μαγνητοφώνησις πρακτικών συνεδριάσεων
δημοτικού συμβουλίου»
υπ.14. «Κεφάλαιο 5, άρθρον 4. Ποσοστά εισπρακτόρων»
υπ.15. «Κεφάλαιο 6, άρθρον 1. Δικαστικά έξοδα»
υπ.16. «Κεφάλαιο 7, άρθρον 2. Συντάξεις εις δημοτικούς υπαλλήλους»
υπ.17. «Κεφάλαιο 8, άρθρον 3. Αξία φαρμάκων κτλ. νοσηλευτικών και ιατρικών
ειδών»
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υπ.18. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 4. Καταβολή δόσεων άξιας αυτοκινήτων»
υπ.19. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 5. Προμήθεια και συντήρησις ειδών αποκομιδής
απορριμάτων»
υπ.20. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 6. Προμήθεια καυσίμου ύλης αυτοκινήτων
καθαριότητας»
υπ.21. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 8. Προμήθεια και συντήρησις ελαστικών αυτοκινήτων»
υπ.22. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 9. Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
αυτοκινήτων»
υπ.23. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 11. Ασφάλιστρα αυτοκινήτων»
υπ.24. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 13. Προμήθεια ειδών ενδύσεως και υποδήσεως
εργατών»
υπ.25. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 17. Στέγαστρα αυτοκινήτων»
υπ.26. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 18. Δαπάναι επισκευής αμαξωμάτων»
υπ.27. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 19. Δαπάναι επισκευής κινητήρων»
υπ.28. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 20. Δαπάναι εκτάκτου καθαριότητας οδών και
πλατειών»
υπ.29. «Κεφάλαιο 9, άρθρον 21. Αποζημιώσις εκτάκτων οδηγών αναπληρούντων
τους τακτικούς»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ21
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος του διπλότυπου από χρηματικά εντάλματα
του Δήμου Υμηττού, πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, για το έτος 1967.
Παρατηρήσεις: 8 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ22
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Φάκελος της οικονομικής υπηρεσίας της κοινότητας για το οικονομικό
έτος 1968. Περιέχει αντίγραφα των πρακτικών του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου
έχουν παρθεί οικονομικές αποφάσεις, τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το
οικονομικό έτος 1968, αποσπάσματα από τους ταμιακούς απολογιστικούς πίνακες με
τα έσοδα και τα έξοδα της κοινότητας, καθώς και πλήθος χρηματικών ενταλμάτων.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ23
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού, Ταμείον Δάφνης.
Προϋπολογισμός του Δήμου Υμηττού, οικονομικού έτους 1968»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1968.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 + 11 λυτά, 33,5x24,2
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ4
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Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος του διπλότυπου από χρηματικά εντάλματα
του Δήμου Υμηττού, πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1968.
Παρατηρήσεις: 7 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ25
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1968-1969.
Παρατηρήσεις: 10 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ26
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1969.
Παρατηρήσεις: 14 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ27
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού, Ταμείον Δάφνης.
Προϋπολογισμός του Δήμου Υμηττού, οικονομικού έτους 1969»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1969.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 + 25 λυτά, 34x 24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ28
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού, Ταμείον Δάφνης.
Προϋπολογισμός Δήμου Υμηττού Αττικής. Οικονομικού έτους 1970»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, για το έτος
1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 35 + 21 λυτά, 34x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ29
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1970.
Παρατηρήσεις: 14 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ30
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
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Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1970-1971.
Παρατηρήσεις: 10 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ31
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1971.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ32
Τίτλος: «Φ. 15»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου
Υμηττού, 1971-1984. Υπάρχουν 7 υποφάκελοι
υπ.1. «φ. 15β Τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων και εξόδων»
υπ.2. «φ. 15 Αποδεικτικά παραλαβής εσόδων από Τ.Π. και Δανείων»
υπ.3. «φ. 15»
υπ.4. «Κίνησις εσόδων του Δήμου εις Δημόσιον Ταμείον 15 α 3»
υπ.5. «Κίνηση εσόδων στο Δημόσιο Ταμείο Δάφνης 15 α/3»
υπ.6. «15Α/3 Καταστάσεις εσόδων εξόδων»
υπ.7. «Κίνησις εσόδων Δήμου εις Δημόσιον Ταμείον»
Παρατηρήσεις: 13 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ33
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού. Οικον. έτος 1971»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1971.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 27 + 31 λυτά, 33x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ34
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1972.
Παρατηρήσεις: 7 έντυπα αποδείξεων και μερικά λυτά, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ35
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού, Ταμείον Δάφνης.
Προϋπολογισμός Δήμου Υμηττού. Οικονομικού έτους 1972»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1972.
Παρατηρήσεις:

- 65 -

Φύλλα/Διαστάσεις: 72+27 λυτά, 33,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ36
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1972.
Παρατηρήσεις: 14 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙφ/37
Τίτλος: «Ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών Φ. 23Γ»
Περιγραφή: Έγγραφα για τις προμήθειες του Δήμου, 1972-1988.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ38
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού, Απολογισμός έτους
1973»
Περιγραφή: Χρηματικά εντάλματα, συμβάσεις, πίνακες πιστώσεων και λογαριασμών
και ποικίλα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, 1973.
Παρατηρήσεις: 1ον ΚΑ 011.1-05/132.9 (με την ένδειξη ΗΛΕΧΘΗ).
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ39
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού, Απολογισμός έτους
1973»
Περιγραφή: Χρηματικά εντάλματα, συμβάσεις, πίνακες πιστώσεων και λογαριασμών
και ποικίλα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, 1973.
Παρατηρήσεις: 2ον ΚΑ 05/141.1-τέλος Παρατηρήσεις (με την ένδειξη ΗΛΕΧΘΗ).
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ40
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού. Οικον. έτος 1973»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1973.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 63 + 29 λυτά, 34x24,8
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ41
Τίτλος: «Dossier Καταστάσεων εισπράξεων Παλαιολόγος-Θεολόγος 1973-1974 (207-74)»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικούς καταλόγους εισπράξεων του Δήμου
Υμηττού, 1973-1974.
Παρατηρήσεις: Περιέχει 44 φύλλα – πίνακες.
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Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ42
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1973.
Παρατηρήσεις: 13 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ43
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1974.
Παρατηρήσεις: 11 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ44
Τίτλος: «Dossier Καταστάσεων – Καταθέσεων Παλαιολόγου – Θεολόγος 20/7/74 –
4/11/74 [περίοδος επιστρατεύσεως]»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικούς καταλόγους εισπράξεων του Δήμου
Υμηττού, 1974.
Παρατηρήσεις: περιέχει 86 φύλλα – πίνακες
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ45
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού. Οικον. έτος 1974»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1974.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 63 + 23 λυτά, 34x24,8
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ46
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού, Απολογισμός έτους
1974»
Περιγραφή: Χρηματικά εντάλματα, συμβάσεις, πίνακες πιστώσεων και λογαριασμών
και ποικίλα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου
Παρατηρήσεις: Α ( ταμπελάκι με την ένδειξη ΗΛΕΧΘΗ)
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ47
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού, Απολογισμός έτους
1974»
Περιγραφή: Χρηματικά εντάλματα, συμβάσεις, πίνακες πιστώσεων και λογαριασμών
και ποικίλα έγγραφα οικονομικού περιεχομένου
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Παρατηρήσεις: Β ( ταμπελάκι με την ένδειξη ΗΛΕΧΘΗ)
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ48
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1975»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1975.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 63 + 19 λυτά, 34x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ49
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το δημόσιο ταμείο Δάφνης, 1975.
Παρατηρήσεις: 12 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ50
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1975.
Παρατηρήσεις: 6 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ51
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1976.
Παρατηρήσεις: 6 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ52
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1976.
Παρατηρήσεις: 12 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ53
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Νομαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1976»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1976.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 63 + 21 λυτά, 31,5x24, 8
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Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ54
Τίτλος: «Dossier Καταστάσεων – Καταθέσεων Παλαιολόγος Θεολόγος 1976, 10/ 1/
1976 – 31/ 12/ 76»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικούς καταλόγους εισπράξεων του Δήμου
Υμηττού, 1976.
Παρατηρήσεις: Περιέχει 75 φύλλα – πίνακες.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ55
Τίτλος: «Dossier Καταστάσεων – Καταθέσεων Παλαιολόγος Θεολόγος, οικον. έτος
1977»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικούς καταλόγους εισπράξεων του Δήμου
Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις: Περιέχει 85 φύλλα – πίνακες.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ56
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1977.
Παρατηρήσεις: 11 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ57
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις: 6 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ58
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1978.
Παρατηρήσεις: 4 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ59
Τίτλος: «Dossier καταστάσεων οικονομικόν έτος 1978»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικούς καταλόγους εισπράξεων του Δήμου
Υμηττού, για το έτος 1978.
Παρατηρήσεις: Περιέχει 50 φύλλα – πίνακες.
Φύλλα/Διαστάσεις:
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Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ60
Τίτλος: «Δικαιολογητικά απολογισμού 1978»
Περιγραφή: Αποδόσεις λογαριασμού ποσών που δαπανήθηκαν για δημοσιεύσεις,
ανακοινώσεις, τελετές, δημόσιες σχέσεις, ύδρευση, φωτισμό, προμήθεια γραφικής
ύλης, προμήθεια επίπλων, ρούχων κ.λπ., 1978.
Παρατηρήσεις: 85 υποφάκελοι ανά περίπτωση δαπάνης.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ61
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1979.
Παρατηρήσεις: 7 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ62
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1979.
Παρατηρήσεις: 4 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ63
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για το ένα μέρος των αποδείξεων από την υπηρεσία προσόδων
του Δήμου Υμηττού, 1980.
Παρατηρήσεις: 4 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/φ64
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για αντίγραφα χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Υμηττού,
πληρωτέα από το Δημόσιο Ταμείο Δάφνης, 1980.
Παρατηρήσεις: 7 έντυπα αποδείξεων, αριθμημένα και δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β1
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αθηνών, Δήμος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για έναν χειρόγραφο ονομαστικό κατάλογο για οικονομικά
θέματα.
Παρατηρήσεις: Δεν φέρει χρονολογική ένδειξη.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙ/β2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο των εσόδων και των εξόδων της κοινότητας
Υμηττού, 1940-1941.
Παρατηρήσεις: Τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα χωρίζονται κατά κατηγορίες. Έσοδα:
τέλη καθαριότητος, ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως κ.ά. Έξοδα: αποδοχαί
προσωπικού, προμήθειες έκτακτων υλών, καθαριότητα κ.ά.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β3
Τίτλος: «Καθολικόν ταμείου χρήσεως 1944-45»
Περιγραφή:Πρόκειται για ένα χειρόγραφο κατάστιχο που αφορά τα οικονομικά της
κοινότητας Υμηττού από τον 4.1944-6.1944.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 47 φύλλα, εκ των οποίων τα 17 είναι λευκά, 24,5x17,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β4
Τίτλος: «Βιβλίον ηλεκτροφωτισμού»
Περιγραφή: Πλήθος λυτών εγγράφων που βρέθηκαν μαζί, κυρίως των ετών 1944,
1952-1953, και σχετίζονται με τον ηλεκτροφωτισμό (τιμολόγια, αποδείξεις
πληρωμών κ.ά.), καθώς και διάφορα άλλα χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις και
τιμολόγια.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β5
Τίτλος: «Ταμείον 1949-1950»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο των εξόδων της κοινότητας Υμηττού, 1949-1950.
Παρατηρήσεις: Τα έξοδα χωρίζονται κατά κατηγορίες: αποδοχαί προσωπικού,
προμήθειες έκτακτων υλών, καθαριότητα, έξοδα παραστάσεως προέδρου, οδοιπορικά
προσωπικού κ.ά. Στο τέλος υπάρχει συνολική απόδοση λογαριασμού καθώς και ένα
λυτό έγγραφο απόκομμα από «βιβλίο εισπράξεως».
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β6
Τίτλος: «Χρήσις 1950-51»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο των εσόδων και των εξόδων της κοινότητας Υμηττού,
1950-1951.
Παρατηρήσεις: Τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα χωρίζονται κατά κατηγορίες. Έσοδα:
τέλη καθαριότητος, ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως κ.ά. Έξοδα: αποδοχαί
προσωπικού, προμήθειες έκτακτων υλών, καθαριότητα κ.ά. Στα έξοδα υπάρχουν και
συνολικοί κατάλογοι. Στο τέλος υπάρχουν 5 λυτά φύλλα, ενώ λείπει το εξώφυλλο.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙ/β7
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο καθολικών εξόδων της κοινότητας Υμηττού. Στο
πάνω μέρος της σελίδας αναγράφονται τα στοιχεία του προϋπολογισμού στον οποίο
περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δαπάνες, καθώς και ο λόγος για τον οποίο
γίνονται.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες με τα εξής στοιχεία: Χρηματικό ένταλμα,
ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, αιτία πληρωμής, ποσόν, παρατηρήσεις.
Περιλαμβάνει τις χρονιές 1953-1954. Περιέχει 2 λυτά έγγραφα του Ταμείου Δήμων
και Κοινοτήτων Αθήνας.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β8
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο καθολικών εξόδων της κοινότητας Υμηττού, 19551956.
Παρατηρήσεις: Στο πάνω μέρος της σελίδας αναγράφονται τα στοιχεία του
προϋπολογισμού στον οποίο περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δαπάνες, καθώς και
ο λόγος για τον οποίο γίνονται. Και στη συνέχεια περιλαμβάνει 5 στήλες με τα εξής
στοιχεία: Χρηματικό ένταλμα, ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, αιτία πληρωμής,
ποσόν, παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β9
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο «εκδοθέντων ενταλμάτων» της κοινότητας Υμηττού,
27.12.1957-14.10.1959.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 9 στήλες με τα εξής στοιχεία: αριθμός, χρήσις (έτος)
μήνας, ημέρα, ποσόν πληρωθέντων ενταλμάτων, ποσόν εκπεσθέν εκ των ενταλμάτων,
ονοματεπώνυμον δικαιούχου, παρατηρήσεις. Μέσα στο βιβλίο βρέθηκε και ένας
«τριμηνιαίος λογαριασμός βεβαιωθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων
υπολοίπων Κοινοτικής διαχειρίσεως κατά μέρη και κεφάλαια καθώς και των
ενεργηθεισών πληρωμών κατ’ είδος και του εναπομείναντος χρηματικού υπολοίπου»
με ημερομηνία 21.1.1958 καθώς και 3 καταστάσεις «των κατά τον ανωτέρω μήνα
εισπραχθέντων δημοτικών και κοινοτικών εσόδων και πληρωθέντων δημοτικών και
κοινοτικών εξόδων. Αφορά τη φιλαρμονική ορχήστρα Υμηττού κατά τον 10.1959,
12.1959 και 1.1960
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΔΙΙ
Κωδικός: ΒΙ/β10
Τίτλος: «1958-59-60»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο καθολικών εξόδων της κοινότητας Υμηττού, 1958,
1959, 1960.
Παρατηρήσεις: Στο πάνω μέρος της σελίδας αναγράφονται τα στοιχεία του
προϋπολογισμού στον οποίο περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δαπάνες, καθώς και
ο λόγος για τον οποίο γίνονται. Και στη συνέχεια περιλαμβάνει 5 στήλες με τα εξής
στοιχεία: Χρηματικό ένταλμα, ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, αιτία πληρωμής,
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ποσόν, παρατηρήσεις. Περιέχει λυτά έγγραφα του ταμείου παρακαταθηκών και
δανείων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β11
Τίτλος: «Βιβλίον Καθολικών Εξόδων»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο καθολικών εξόδων της κοινότητας Υμηττού, 1961.
Παρατηρήσεις: Στο πάνω μέρος της σελίδας αναγράφονται τα στοιχεία του
προϋπολογισμού στον οποίο περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες δαπάνες, καθώς και
ο λόγος για τον οποίο γίνονται. Και στη συνέχεια περιλαμβάνει 5 στήλες με τα εξής
στοιχεία: Χρηματικό ένταλμα, ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, αιτία πληρωμής,
ποσόν, παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β12
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο «βιβλίον
καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών
ενταλμάτων» της κοινότητας Υμηττού, 28.12.1961-29.1.1962.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 20 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
χρονολογία εκδόσεως κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού, ονοματεπώνυμο
δικαιούχου, αιτία πληρωμής, ποσόν εντάλματος, κρατήσεις (στήλες 8-16), σύνολο
κρατήσεων, καθαρόν πληρωτέον τω δικαιούχω ποσόν, ακυρωθέντα εντάλματα,
καθώς και μια κενή στήλη. Μόνο στις 2 πρώτες σελίδες υπάρχουν περασμένα
στοιχεία, οι υπόλοιπες είναι κενές.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β13
Τίτλος: «1963 κ’ 1964»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων της Κοινότητας Υμηττού, 1963-1964.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) του χρηματικού εντάλματος αριθ. /
χρονολογ., 2) ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, 3) αιτία πληρωμής, 4) ποσόν, 5)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων 22 λευκά, 35x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β14
Τίτλος: «Βιβλίον καταχωρήσεως εκδιδόμενων χρηματ. ενταλμάτων»
Περιγραφή: Βιβλίο καταχωρήσεων εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου
Υμηττού, 1963-1967.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων οι 35 είναι λευκές, 43x29,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β15
Τίτλος: «1965 και 1966»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1965-1966.
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Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) του χρηματικού εντάλματος αριθ. /
χρονολογ., 2) ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, 3) αιτία πληρωμής, 4) ποσόν, 5)
παρατηρήσεις
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 34,4x25,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β16
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: 8 βιβλία με χρηματικά εντάλματα του οικονομικού έτους 1966
Παρατηρήσεις: Από το διπλότυπο υπάρχει το ένα κομμάτι συμπληρωμένο με ενιαία
αρίθμηση: 1-100, 101-200, 201-300, 301-397, 398-497, 498- 597, 598-696, 697-773.
Ήταν μαζί δεμένα
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β17
Τίτλος: «Καθολικόν εξόδων 1967»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1967.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 9 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός εντάλμ.,
3) χρονολ. εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία πληρωμής, 6)
ενταλθέν ποσόν, 7) ποσόν κατά μήνα, 8) ποσόν πληρωθέντων ενταλμάτων, 9) ποσά
ακυρωθέντα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β18
Τίτλος: «Καθολικόν εξόδων 1968»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1968.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) του χρηματικού εντάλματος αριθ. /
χρονολογ., 2) ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, 3) αιτία πληρωμής, 4) ποσόν, 5)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 8 Μαΐου 1968.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, εκ των οποίων 100 λευκά, 35x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β19
Τίτλος: «Βασίλειον της Ελλάδος, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού 1969»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1969.
200, εκ των οποίων οι 75 είναι λευκές / Διαστάσεις: 35x25
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 5 στήλες: 1) του χρηματικού εντάλματος αριθ./
χρονολογ., 2) ονοματεπώνυμον πληρωθέντος, 3) αιτία πληρωμής, 4) ποσόν, 5)
παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
στις 19 Φεβρουαρίου 1969.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β20
Τίτλος: «Βιβλίον βεβαιούμενων εσόδων, οικ. ετών 1969-1970-1971-1972»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1969-1972.
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Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
και αριθμηθεί, στις 7 Φεβρουαρίου 1969.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, εκ των οποίων 11 λευκά, 43x29,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β21
Τίτλος: «1970»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 196 φύλλα, 35x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β22
Τίτλος: «Καθολικόν εξόδων 1971»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, για το έτος 1972.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 9 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός εντάλμ.,
3) χρονολ. εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία πληρωμής, 6)
ενταλθέν ποσόν, 7) ποσόν κατά μήνα, 8) ποσόν πληρωθέντων ενταλμάτων, 9) ποσά
ακυρωθέντα.
Φύλλα/Διαστάσεις: 202 φύλλα, εκ των οποίων 73 λευκά, 42,5x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β23
Τίτλος: «Καθολικόν εξόδων οικ. έτους 1972»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1972.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 11 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός
εντάλματ., 3) χρονολ. εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαίου[χου], 5) αιτία
πληρωμής, 6) ενταλθέν ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντ[α], 9) ποσόν
πληρωθέντ[ων] ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα, 11) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρών βιβλίο αριθμήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου
1972 από τον διευθυντή του Ταμείου Δάφνης και τον σελιδοποιήσαντα υπάλληλο.
Φύλλα/Διαστάσεις: 208 φύλλα εκ των οποίων 81 λευκά, 40x28,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β24
Τίτλος: «Βασίλειο της Ελλάδος, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Καθολικόν
εξόδων, έτους 1973»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1973.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 10 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός
εντάλματος, 3) χρόνον εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία
πληρωμής, 6) ενταλθέν ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντα, 9) ποσόν
πληρωθέντων ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται
ότι το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1972 από τον υπάλληλο της
Νομαρχίας.
Φύλλα/Διαστάσεις: 148 φύλλα, εκ των οποίων 13 λευκά + 1 λυτό, 24,5x35,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β25
Τίτλος: «Βασίλειον της Ελλάδος, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού. Βιβλίον
Βεβαιούμενων Εσόδων έτους 1973»
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Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1973.
Παρατηρήσεις: Τα φύλλα εναλλάσσονται σε «Εισπραχθέντα», που περιλαμβάνουν 4
στήλες: 1) διαγραφαί και μεταβολαί εν γένει, 2) εισπραχθέντα συμφώνως προς τον
τελευταίον τριμηναίον λογαριασμόν, 3) [κενή στήλη], 4) παρατηρήσεις, και
«Βεβαιωθέντα», που περιλαμβάνουν 7 στήλες: 1) α/α, 2) βεβαιούσα αρχή, 3) είδους
και χρονολογία του βεβαιωτικού τίτλου, 4) ονοματεπώνυμον οφειλέτου ή οφειλετών,
5) αριθμός και χρονολογία εγγράφου αποστολής βεβαιωτικών τίτλων, 6)
βεβαιωθέν[τα] ποσά, 7) του τριπλοτύπου βεβαιώσεως. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1972.
Φύλλα/Διαστάσεις: 51 φύλλα, εκ των οποίων 6 λευκά, 35,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β26
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλιον Βεβαιούμενων Εσόδων οικον. έτους 1974»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1974.
Παρατηρήσεις: Τα φύλλα εναλλάσσονται σε «Εισπραχθέντα», που περιλαμβάνουν 4
στήλες: 1) διαγραφαί και μεταβολαί εν γένει, 2) εισπραχθέντα συμφώνως προς τον
τελευταίον τριμηναίον λογαριασμόν, 3) [κενή στήλη], 4) παρατηρήσεις, και
«Βεβαιωθέντα», που περιλαμβάνουν 7 στήλες: 1) α/α, 2) βεβαιούσα αρχή, 3) είδους
και χρονολογία του βεβαιωτικού τίτλου, 4) ονοματεπώνυμον οφειλέτου ή οφειλετών,
5) αριθμός και χρονολογία εγγράφου αποστολής βεβαιωτικών τίτλων, 6) βεβαιωθέν
ποσά, 7) του τριπλοτύπου βεβαιώσεως. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το
παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 48 φύλλα, εκ των οποίων 4 λευκά, 35x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β27
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Καθολικόν εξόδων, οικον. έτους 1974»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1974.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 10 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός
εντάλματος, 3) χρονολ[ογία] εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία
πληρωμής, 6) ενταλθέν ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντα, 9) ποσόν
πληρωθέντων ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται
ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 74 φύλλα εκ των οποίων 8 λευκά 35,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β28
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον καθολικόν ενταλμάτων, οικον. έτους 1975, φύλλων 100»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1975.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 10 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) αύξων αριθμός
εντάλματος, 3) χρονολ[ογία] εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία
πληρωμής, 6) ενταλθέν ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντα, 9) ποσόν
πληρωθέντων ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται
ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 30 Ιουνίου 1973.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα εκ των οποίων 38 λευκά, 38x28,5
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙ/β29
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Βεβαιούμενων Εσόδων οικον. έτους 1975-1976, φύλλων 97»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1975-1976.
Παρατηρήσεις: Τα φύλλα εναλλάσσονται σε «Εισπραχθέντα», που περιλαμβάνουν 4
στήλες: 1) διαγραφαί και μεταβολαί εν γένει, 2) εισπραχθέντα συμφώνως προς τον
τελευταίον τριμηναίον λογαριασμόν, 3) [κενή στήλη], 4) παρατηρήσεις, και
«Βεβαιωθέντα», που περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) α/α, 2) βεβαιούσα αρχή, 3) είδους και
χρονολογία του βεβαιωτικού τίτλου, 4) ονοματεπώνυμον οφειλέτου ή οφειλετών, 5)
αριθμός και χρονολογία εγγράφου αποστολής βεβαιωτικών τίτλων, 6) βεβαιωθέν
ποσά, 7) του τριπλοτύπου βεβαιώσεως. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το
παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 30 Ιουνίου 1975.
Φύλλα/Διαστάσεις: 97 φύλλα εκ των οποίων 5 λευκά, 35x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β30
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον εξόδων, φύλλων 103, οικον. έτους 1976»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1976.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 10 στήλες: 1) ημερομ. πληρωμής, 2) ονοματεπώνυμον
δικαιούχου, 3) αιτία πληρωμής, 4) αριθμός εντάλματος, 5) ενταλθέν ποσόν, 6)
πληρωθέν ποσόν, 7) εκπεσθέν ποσόν, 8) πληρωθέντα κατά μήνα ποσά, 9) σελίς
βιβλίου καθημερινού εις ο κατεχωρίσθη ή εγγραφή, 10) παρατηρήσεις. Στην
τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις
2 Ιανουαρίου 1976.
Φύλλα/Διαστάσεις: 103 φύλλα, εκ των οποίων οι 38 λευκά, 35x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β31
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Καθολικόν Ενταλμάτων οικον. έτους 1977, φύλλων 82»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 11 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) α)α εντάλματος, 3)
χρονολ. εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία πληρωμής, 6) ενταλθέν
ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντα, 9) ποσόν πληρωθέντων
ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα, 11) παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 8 Ιανουαρίου
1977.
Φύλλα/Διαστάσεις: 82 φύλλα, εκ των οποίων 17 λευκά, διαστάσεις: 44x28,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β32
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1977»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 + 22 λυτά, 33,5x24,5
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙ/β33
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Πρόχειρον.
Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1977.
Α.Δ.Σ. 238/1976-99/1977 Νομαρχίας 29503/76/29-1-1977 – 7455/1977»
Περιγραφή: Σχέδιο προϋπολογισμού (έσοδα – έξοδα) του Δήμου Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 φύλλα, 33,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β34
Τίτλος: «Βιβλίον Καθολικόν Ενταλμάτων οικον. έτους 1978, φύλλων 80»
Περιγραφή: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1977.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 11 στήλες: 1) α)α καθολικού, 2) α)α εντάλματος, 3)
χρονολ. εκδόσεως, 4) ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 5) αιτία πληρωμής, 6) ενταλθέν
ποσόν, 7) ποσά εκπεσθέντα, 8) ποσά ακυρωθέντα, 9) ποσόν πληρωθέντων
ενταλμάτων, 10) ποσόν κατά μήνα, 11) παρατηρήσεις. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 9 Φεβρουαρίου
1978.
Φύλλα/Διαστάσεις: 80 φύλλα εκ των οποίων 10 λευκά, 44x28,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β35
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Βεβαιούμενων Εσόδων οικον. έτους 1977, οικον. έτους 1978,
φύλλων 94»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1977-1978.
Παρατηρήσεις: Τα φύλλα εναλλάσσονται σε «Εισπραχθέντα», που περιλαμβάνουν 4
στήλες: 1) διαγραφαί και μεταβολαί εν γένει, 2) εισπραχθέντα συμφώνως προς τον
τελευταίον τριμηναίον λογαριασμόν, 3) [κενή στήλη], 4) παρατηρήσεις, και
«Βεβαιωθέντα», που περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) α/α, 2) βεβαιούσα αρχή, 3) είδους και
χρονολογία του βεβαιωτικού τίτλου, 4) ονοματεπώνυμον οφειλέτου ή οφειλετών, 5)
αριθμός και χρονολογία εγγράφου αποστολής βεβαιωτικών τίτλων, 6) βεβαιωθέν
ποσά, 7) του τριπλοτύπου βεβαιώσεως. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το
παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1977.
Φύλλα/Διαστάσεις: 94 φύλλα, 35,5x25,2
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β36
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1978»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1978.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 + 23 λυτά, 33,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β37
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης. Πρόχειρον.
Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, οικον. έτος 1978.
Α.Δ.Σ. 269/14-2-1977, Νομαρχία 29668/77/31-1-78. Αναμ. 106/1978 Α.Δ.Σ.
10280/78 Νομαρχίας»
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Περιγραφή: Σχέδιο προϋπολογισμού (έσοδα – έξοδα) του Δήμου Υμηττού, 1978.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 36 φύλλα, 33,5x24,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β38
Τίτλος: «1979. Βιβλίον καθολικόν ενταλμάτων»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1979.
Παρατηρήσεις: : Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο αριθμήθηκε
και σφραγίσθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1979.
Φύλλα/Διαστάσεις: 204 φύλλα εκ των οποίων 93 λευκά, 44x28,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β39
Τίτλος: «Νομός Αττικής, Επαρχία Αττικής, Ταμείον Δάφνης, Προϋπολογισμός των
εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού οικον. έτος 1979»
Περιγραφή: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου Υμηττού, 1979.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 35 (70)+25 λυτά, 33,5x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙ/β40
Τίτλος: «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Βιβλίον Βεβαιούμενων Εσόδων οικον. έτους 1979, οικον. έτους 1980»
Περιγραφή: Βιβλίο εσόδων του Δήμου Υμηττού, 1979-1980.
Παρατηρήσεις: Τα φύλλα εναλλάσσονται σε «Εισπραχθέντα», που περιλαμβάνουν 4
στήλες: 1) διαγραφαί και μεταβολαί εν γένει, 2) εισπραχθέντα συμφώνως προς τον
τελευταίον τριμηναίον λογαριασμόν, 3) [κενή στήλη], 4) παρατηρήσεις, και
«Βεβαιωθέντα», που περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) α/α, 2) βεβαιούσα αρχή, 3) είδους και
χρονολογία του βεβαιωτικού τίτλου, 4) ονοματεπώνυμον οφειλέτου ή οφειλετών, 5)
αριθμός και χρονολογία εγγράφου αποστολής βεβαιωτικών τίτλων, 6) βεβαιωθέν
ποσά, 7) του τριπλοτύπου βεβαιώσεως. Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το
παρόν βιβλίο αριθμήθηκε και σφραγίσθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1979.
Φύλλα/Διαστάσεις: 65 φύλλα εκ των οποίων 4 λευκά, 25 Χ 36
Σημείωση:

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Κωδικός: ΒΙΙ/φ1
Τίτλος: «Προσκλήσεις (φόρος πεζοδρομίων) 1934-1935»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικές προσκλήσεις καταβολής φόρου για τα
πεζοδρόμια, 1935.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 45 λυτά έγγραφα
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙΙ/φ2
Τίτλος: «4 9-14 Δήμος Υμηττού Φορολογικαί αποφάσεις – τέλη καθαριότητος –
φωτισμού»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1960-1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ3
Τίτλος: «1 1-8 Φορολογικαί αποφάσεις – Συμβούλιον Επικρατείας ΠΥΡ-ΚΑΛ κλπ.»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1960-1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ4
Τίτλος: «Φ. 19»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα, κυρίως, για τα δημοτικά τέλη φωτισμού και
καθαριότητας. Πιο συγκεκριμένα τους κανόνες επιβολής και τον καθορισμό
συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού, καταστάσεις των τελών,
νόμους και εγκυκλίους σχετικά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Υπάρχουν 9 υποφάκελοι,
1964-1984.
υπ.1. «Καθορισμός Συντελεστών και Κανονισμοί επιβολής τελών καθαριότηταςφωτισμού Έτη 1979-198[.]»
υπ.2. «Καθορισμός Συντελεστών και Κανονισμοί επιβολής τελών καθαριότηταςφωτισμού. Έτη 1964-1978. 19Γ »
υπ.3. «19Α Μάχη Ελληνικής ακτής – Υγείας πολιτισμού και κοινοτικής ανάπτυξης,
Προστασία περιβάλλοντος, Εξορμήσεις, Συσκέψεις-Σεμινάρια φ. 19 α»
υπ.4. «19 Α Χορηγήσεις προκαταβολών από ΔΕΗ εις συνεισπραττομένων τελών
Καθαρ. και Φωτισμού»
υπ.5. «Καταστάσεις Εκκαθάρισης Τελών»
υπ.6. «Συνείσπραξη – Απόδοση τελών Δήμων και Κοινοτήτων ΔΕΗ 19γ»
υπ.7. «Φ.19γ Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα Αιτήσεις, φ. 19 Αναφορές Δημοτών, φ.
18ε φωτισμός / φ. 19γ Καθαριότητος»
υπ.8. «Δημοτικά τέλη καθαριότητας σταθμεύσεως και φωτισμού κ.λ.π. Νόμος υπ’
αριθμ. 25 – Σχετικές εγκύκλιοι»
υπ.9. «Βεβαιώσεις τελών, Κατάλογοι – Καθορισμός – Επιβολή»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ5
Τίτλος: «24, 25»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με φορολογικές υποθέσεις –κυρίως
ακάλυπτων χώρων– και ενστάσεις ιδιωτών προς το Δήμο Υμηττού. Υπάρχουν 15
υποφάκελοι, 1967-1973.
υπ.1. «Φορολογία ακαλύπτων χώρων α) Κατάστασις ακαλύπτων, β) Έκθεσις
εκτιμητικής επιτροπής, γ) ατομικαί εκθέσεις. Οικονομικόν έτος 1970»
υπ.2. «Εκθέσεως εκτιμητικής επιτροπής 1971. Φορολογία ακαλύπτων χώρων Δήμου
Υμηττού»
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υπ.3. «Φορολογία ακαλύπτων χώρων οικ. έτους 1972»
υπ.4. «Ακάλυπτα οικόπεδα Δήμου Υμηττού δια την επιβολήν φόρου ακαλύπτων
χώρων οικονομικού έτους 1973. Φ 25α»
υπ.5. «Δήμος Υμηττού. Ενστάσεις 1970 ακαλύπτων χώρων»
υπ.6. «Φορολογικαί επιτροπαί Δήμου Υμηττού 1969»
υπ.7. «Φορ. Επιτροπαί. Ενστάσεις 1968»
υπ.8. «Πρωτοβάθμιος -2- Ενστάσεις Καλυκοποιείου και Πυριτιδοποιείου»
υπ.9. «Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Πρωτοκόλλου Επιτροπών Φορολογικών διαφορών
του Δήμου Υμηττού»
υπ.10. «Δήμος Υμηττού. Βιβλίον Πρακτικών Δευτεροβαθμίου Επιτροπής επιλύσεως
φορολογικών διαφορών»
υπ.11. «Δευτεροβάθμιας Επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου
Υμηττού δικάσιμος 14/12/1967»
υπ.12. «Αριθμ. 1 / 30-12-66. Δευτεροβάθμιος επιτροπή φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεως Δήμου Υμηττού. Έφεσις Α.Ε. Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και
Καλυκοποιείου»
υπ.13. «1η Ενστασις Αν. Ε. Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου κατά
τέλους καθαριότητας και φωτισμού 1967»
υπ.14. «Εφέσις του ορφανοτροφείου Αρρένων Γεωργίου και Αικατερίνης
Χατζηκώνστα»
υπ.15. «Αποφάσεις Α/βαθμίου επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου
Υμηττού ετών 1965-1970»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ6
Τίτλος: «15 Α-Β»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα οικονομικού περιεχομένου – κυρίως φορολογικές
υποθέσεις, έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, οικονομικές οφειλές σε έργα
καθώς και εγκύκλιοι και διαταγές περί φόρων. Υπάρχουν 15 υποφάκελοι, 1966-1984.
υπ.1.«Φορολογία ακαλύπτων χώρων Φ 15β/8»
υπ.2.« «Φορολογία Κρασπεδορείθρων Φ 15β/15»
υπ.3.« «Ωφελούμενων εκ της εκτελέσεως έργων Φ 15β/16»
υπ.4.« «Υποχρέωσις προσωρινής εργασίας Φ 15β/17»
υπ.5.« «Έσοδα εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού αρθ. 16 Ν.Δ. 703/70 εδ. Α παρ. 2
αρθρ 37 Ν.Δ. 4260/62 Φ 15β/2»
υπ.6.« «Φορολογία λόγω επεκτάσεως σχεδίου Φ 15β/10»
υπ.7.« «Φόρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων, φόρος εισιτηρίου λεωφορείων Φ 15β/11»
υπ.8.« «Φορολογικά Ζύθου και Οινοπνευματωδών ποτών Φ 15β/13»
υπ.9.« «Φορολογικά Χρήσις κτημάτων (υπονόμων κ.τ.λ.) προσωπικής εργασίας Φ
15β/14»
υπ.10.« «Φορολογία επί των εξ αλλοδαπής εισαγωγής εμπορευμάτων Φ 15β/4»
υπ.11.« «Άρθρον 3 Ν.Δ. 3777/57 Φ 15β/5»
υπ.12.« «Φορολογία επί της αξίας των γεωργικών προϊόντων Φ 15β/6»
υπ.13.« «Φορολογία πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Φ 15β/7»
υπ.14.« «15α1 Εγκύκλιοι, διαταγαί περί φόρων (άδειες, αποδεικτικά επιδόσεως,
απαλλαγές κ.λ.π.). Διάφοροι φόροι»
υπ.15.«Τοπογραφικές πινακίδες 15β/9»
Παρατηρήσεις:
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Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ7
Τίτλος: «Φ. 25»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία επιτροπής
επιλύσεως φορολογικών διαφορών, καθώς και τη συγκρότηση και λειτουργία
εκτιμητικής επιτροπής του Δήμου Υμηττού, 1968-1979.
Παρατηρήσεις: Υπάρχουν 5 υποφάκελοι:
υπ.1. «25α Επιτροπαί επιλύσεως φορολογικών διαφορών (Συγκρότησις –
λειτουργία)»
υπ.2. «Πρακτικά εκτιμητικών επιτροπών 1970-1971-1972-1973-1974-1975»
υπ.3. «6/4/76 Τρίτη 6μ.μ. Εκτιμητική επιτροπή έτους 1976»
υπ.4. «Εκθέσεις εκτιμητικής επιτροπής έτους 1975. Εκτιμητική Επιτροπή άρθρον 10
παρ. 5 Ν.Δ. 703/1970 φ. 25α»
υπ.5. «Φορολογικαί επιτροπαί έτους 1968-1969 φ. 25.α»
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ8
Τίτλος: «Έσοδα 1969, 1970»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογουμένων που αφορούν τέλη καθαρισμού,
κατασκευές κρασπεδόρειθρων, φόρου ακάλυπτων χώρων κ.ά., 1969-1970.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ9
Τίτλος: «14 116-125»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με φορολογικά ζητήματα, τέλη φωτισμού,
καθαριότητας κ.λπ., 1970-1980.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ10
Τίτλος: «Έσοδα 1971»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογούμενων για τέλη καθαριότητος και φωτισμού,
φόρος ακάλυπτων χώρων και κρασπεδόρειθρων οδών, 1971.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ11
Τίτλος: «Έσοδα 1972»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογούμενων για τέλη καθαριότητος και φωτισμού,
φόρος ακάλυπτων χώρων και κρασπεδόρειθρων οδών, 1972.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙΙ/φ12
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: 7 υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα στα οποία καταγράφονται τα τέλη
διαφημίσεων, αδειών οικοδομής και πεζοδρομίων, 1973.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ13
Τίτλος: «Έσοδα 1973»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογούμενων για τέλη καθαριότητος και φωτισμού,
φόρος ακάλυπτων χώρων και κρασπεδόρειθρων οδών, 1973.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ14
Τίτλος: «Έσοδα 1974»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογούμενων για τέλη καθαριότητος και φωτισμού,
φόρος ακάλυπτων χώρων και κρασπεδόρειθρων οδών, 1974.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ15
Τίτλος: «Έσοδα 1975»
Περιγραφή: Καταστάσεις φορολογουμένων που αφορούν τέλη, φόρους και
δικαιώματα του Δήμου. 1975.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ16
Τίτλος: «Έσοδα Οικον. Ετών 1977 και 1978»
Περιγραφή: Καταστάσεις και έγγραφα που αφορούν βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου
από τέλη, φόρους και δικαιώματα (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ακάλυπτων χώρων
κ.ά.), 1977-1978.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/φ17
Τίτλος: «Έσοδα Οικον. Ετών 1979 και 1980»
Περιγραφή: Καταστάσεις τελών καθαριότητας και φωτισμού, εκθέσεις εκτιμήσεως
οικοπέδων των ετών 1979-1980.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Κωδικός: ΒΙΙ/β1
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο που χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο αναγράφονται τα
σπίτια και στο δεύτερο τα καταστήματα της Κοινότητας. Δεν υπάρχει χρονολογική
ένδειξη.
Παρατηρήσεις: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 6 στήλες: αύξων αριθμός,
ονοματεπώνυμον, διεύθυνσις (οδός, αριθμός), αριθμός δωματίων, ιδιοκτήτης ή
ενοικιαστής, επάγγελμα. Τα επώνυμα είναι κατά αλφαβητική σειρά. χ.χ. Το δεύτερο
μέρος περιλαμβάνει 5 στήλες: αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμον, διεύθυνσις (οδός,
αριθμός), είδος καταστήματος, ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής. Τα επώνυμα είναι κατά
αλφαβητική σειρά.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο κατάστιχο με τις οδούς της κοινότητας Υμηττού. Δεν
υπάρχει χρονολογική ένδειξη.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει τις εξής στήλες: αύξων αριθμός, είδος ακινήτου,
αριθμός κύριων δωματίων, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ιδιοκτήτη, ονοματεπώνυμο
ενοικιαστού, αριθμός κατοικημένων δωματίων, επάγγελμα ιδιοκτήτου, παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 αριθμημένες σελίδες.
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β3
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Σπαράγματα από δυο χειρόγραφους αχρονολόγητους ονομαστικούς
καταλόγους ανά οδό.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β4
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο κατάστιχο με τις οδούς της κοινότητας Υμηττού. Δεν
υπάρχει χρονολογική ένδειξη.
Παρατηρήσεις: Αναφέρει τα ονόματα των κατοίκων της κάθε οδού και τον αριθμό
κατοικίας τους καθώς και 7 ακόμα στήλες με την διάκριση: 49-50, 50-51, 51-52, 5253, 53-54, 54-55, 55-56. Μέσα στο κατάστιχο υπάρχει ένα συνοδευτικό έγγραφο προς
το ταμείο Δήμων και Κοινοτήτων Αθήνας του χρηματικού καταλόγου των «υποχρέων
πληρωμής της ΣΤ΄ δόσης».
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 αριθμημένες σελίδες
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β5
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται: 1. Δύο πρόχειρα χειρόγραφα αλφαβητικά κατάστιχα
πιθανότατα με φορολογικές εισφορές των δημοτών ανά οδό. Το ένα είναι του 19491950 και το άλλο είναι σπάραγμα αχρονολόγητο. 2. Κατάσταση των εσόδων και των
εξόδων της κοινότητας το οικον. έτος 1942-1943 και άλλα οικονομικά έγγραφα. 3.
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«Κίνησις πρ/σμου χρήσεως 1942-1943» και «Κίνησις πρ/σμου χρήσεως 1943-1944»,
όπου καταγράφονται οι δαπάνες για την πληρωμή των υπαλλήλων και οι έκτακτες
εργασίες που προκύπτουν.
Παρατηρήσεις: Τα παραπάνω βρέθηκαν μαζί σε ένα φάκελο.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β6
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού – Φορολογικός κατάλογος καθαριότητας οικ. έτος 19511952»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος, 1951-1952.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 10 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) εκπεσθέντα ποσά, 8) καθαρόν πληρωτέον ποσόν, 9) εισπραχθέντα ποσά, 10)
παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα και 6 λυτά έγγραφα, 43x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β7
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού, φορολογικός κατάλογος φωτισμού οδών οικ. έτους
1951-1952. 61, 62, βεβ. 8-11-52»
Περιγραφή: Χειρόγραφος χρηματικός κατάλογος ηλεκροφωτισμού της κοινότητας,
1951-23.5.1952.
Παρατηρήσεις: περιλαμβάνει 10 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ονοματεπώνυμον και διεύθυνσις, φορολογητέον είδος, κατηγορία, δωμάτια,
πληρωτέον ποσόν, εκπεσθέντα ποσά, καθαρόν πληρωτέον ποσόν, εισπραχθέντα
ποσά, παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 204 αριθμημένες σελίδες και 4 κενές.
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β8
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού. Φορολογικός κατάλογος καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού οικ. έτους 1952-53. 497/12-3-53»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της κοινότητας Υμηττού, 1952-1953.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 9 στήλες: 1) ονοματεπώνυμον και διεύθυνσις, 2)
φορολογητέον είδος, 3) κατηγορία, 4) δωμάτια, 5) φωτισμός, 6) καθαριότητας, 7)
καθαρόν πληρωτέον ποσόν, 8) εισπραχθέντα ποσά, 9) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα και 1 λυτό έγγραφο, 42,5x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β9
Τίτλος: «Βιβλίον. Φορολογικός κατάλογος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οίκ.
ετών 1953-54. Ταμείον 55186 »
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της κοινότητας Υμηττού, 1953-1954.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 9 στήλες: 1) ονοματεπώνυμον και διεύθυνσις, 2)
φορολογητέον είδος, 3) κατηγορία, 4) δωμάτια, 5) φωτισμός, 6) καθαριότητας, 7)
καθαρόν πληρωτέον ποσόν, 8) εισπραχθέντα ποσά, 9) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 100 φύλλα, 43x29
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Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β10
Τίτλος: «Εισπράξεις. Απόσπασμα εκ βιβλίου διπλοτύπου 1956, 1957, 1958»
Περιγραφή: Πρόκειται για απόσπασμα ονομαστικών καταλόγων-πινάκων –από το
βιβλίο διπλοτύπων εισπραχθέντων ποσών– για την καθαριότητα, τον φωτισμό και
άλλων φόρων, όπως για τα πεζοδρόμια, για το τέλος άδειας οικοδόμησης, για το
τέλος διαφημίσεων και άλλων, 1956-1958.
Παρατηρήσεις: όλα τα έγγραφα είναι λυτά.
Φύλλα/Διαστάσεις: 110 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β11
Τίτλος: «1956 Β», «1956 Β. Παράτασις 1709 / 31-8-56», «1709 / 31-8-56»
Περιγραφή: Πρόκειται για ονομαστικό φορολογικό κατάστιχο των
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 1955-1956.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 256 φύλλα, 29,5x26,5
Σημείωση:

τελών

Κωδικός: ΒΙΙ/β12
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για χρηματικούς καταλόγους (1957-1966) και για
φορολογικούς καταλόγους (1963-1969). Υπάρχουν 2 υποφάκελοι.
υπ.1. «Χρηματικοί κατάλογοι των εισπραχθέντων ποσών, επί του ενοικίου του
κοινοτικού περιπτέρου Χαραυγής, 1957-1966».
υπ.2. «Φορολογικοί κατάλογοι επί του Ζύθου, 1963-1969»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: υπ.1. 27 λυτά έγγραφα, υπ.2. 16 λυτά έγγραφα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β13
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού. Φορολογικός κατάλογος καθαριότητας και φωτισμού
οικον. έτους 1957 αρ. πρ. 248/ 28-3-57»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της Κοινότητας Υμηττού, 1957.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
Διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 275 φύλλα και 5 λευκά 29x27, 5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β14
Τίτλος: «1959, 401/ 10-4-1959»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της Κοινότητας Υμηττού, 1959.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
Διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 230 φύλλα και 5 λευκά και 4 λυτά έγγραφα, 29x28, 5
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Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β15
Τίτλος: «Φορολογικός κατάλογος τέλους καθαριότητας και φωτισμού οικον. έτους
1960. 565/ 9-5-60»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της Κοινότητας Υμηττού, 1960.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
Διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 233 φύλλα και 2 λευκά και 14 λυτά έγγραφα, 34x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β16
Τίτλος: «Κοινότης Υμηττού. Φορολογικός κατάλογος καθαριότητας και φωτισμού
έτος 1961. Τριπλ. 43 / 25-8-1961»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της Κοινότητας Υμηττού, 1961.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
Διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 237 φύλλα και 6 λευκά και 1 λυτό έγγραφο, 34x31
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β17
Τίτλος: «71 / 21-5-62. 1962»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση της Κοινότητας Υμηττού, 1962.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 7 στήλες: 1) αριθμός, 2) ονοματεπώνυμον και
Διεύθυνσις, 3) φορολογητέον είδος, 4) κατηγορία, 5) δωμάτια, 6) πληρωτέον ποσόν,
7) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 239 φύλλα και 5 λευκά και 12 λυτά έγγραφα 35x31,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β18
Τίτλος: «Βιβλίον ΔΕΗ, Έτος: 1965»
Περιγραφή: Ονομαστικός χρηματικός κατάλογος για την πληρωμή των τελών της
ΔΕΗ του Δήμου Υμηττού, 1965.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 8 στήλες: 1) βιβλίο καταστάσεως, 2) σελίς, 3) αρ.
πελάτη, 4) ονοματεπώνυμον καταναλωτού, 5) διεύθυνσις, 6) σύνολο
εισπραχθησομένου ποσού, 7) δόσεις, 8) παρατηρήσεις. Όλες οι σελίδες έχουν
αποκοπεί από τον κορμό του βιβλίου. Επίσης, υπάρχουν και δυο ανεξάρτητα, από το
βιβλίο, λυτά έγγραφα.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β19
Τίτλος: «Βιβλίον ατελώς εισαγωμένων ειδών δήμου Υμηττού Αττικής και ΚΑΠΗ
δήμου Υμηττού»
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Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο όπου καταγράφονται εισαγόμενα είδη που αγόρασε ο
Δήμος και τα οποία εκπίπτουν τελωνειακών δασμών, 1968-1984.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 8 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
εισαγόμενον είδος, χαρακτηριστικά εισαγόμενου είδους, αριθμός τελωνείου ατέλειας,
αξία εισαγόμενου είδους, αριθμός μητρώου οικείου βιβλίου, ημερομηνία εισαγωγής
και παρατηρήσεις. Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται αυτοκίνητα επιβατικά και μη
(απορριμματοφόρα), μουσικά είδη, ιατρικά μηχανήματα κ.ά. Στην τελευταία σελίδα
σημειώνεται ότι το παρόν βιβλίο μονογραφήθηκε και φυλλομετρήθηκε στις
19.5.1969.
Φύλλα/Διαστάσεις: 47 φύλλα, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν 3 λυτά έγγραφα σχετικά με
αγορά μηχανημάτων για το ΚΑΠΗ.
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β20
Τίτλος: «1968»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση του Δήμου Υμηττού, 1968.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 8 στήλες: 1) βιβλίον καταμετρήσεως, 2) σελίς, 3) αρ.
πελάτου, 4) ονοματεπώνυμον καταναλωτού, 5) διεύθυνσις, 6) σύνολον
εισπραχθησομένου ποσού, 7) δόσεις, 8) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 127 φύλλα και 24 λευκά, 36,5x28
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β21
Τίτλος: «1969»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση του Δήμου Υμηττού, 1969.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 8 στήλες: 1) βιβλίον καταμετρήσεως, 2) σελίς, 3) αρ.
πελάτου, 4) ονοματεπώνυμον καταναλωτού, 5) διεύθυνσις, 6) σύνολον
εισπραχθησομένου ποσού, 7) δόσεις, 8) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 107 φύλλα και 1 λυτό έγγραφο, 37x28,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙ/β22
Τίτλος: «1970»
Περιγραφή: Χρηματικός φορολογικός κατάλογος για την καθαριότητα και την
ηλεκτροδότηση του Δήμου Υμηττού, 1970.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 8 στήλες: 1) βιβλίον καταμετρήσεως, 2) σελίς, 3) αρ.
πελάτου, 4) ονοματεπώνυμον καταναλωτού, 5) διεύθυνσις, 6) σύνολον
εισπραχθησομένου ποσού, 7) δόσεις, 8) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 109 φύλλα, 37x29
Σημείωση:
ΙΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ1
Τίτλος: «5»
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Περιγραφή: Περιέχονται 13 υποφάκελοι:
υπ.1. «Φ5» (αλληλογραφία για ποικίλα οικονομικά, φορολογικά και υπηρεσιακά
θέματα που αφορούν το προσωπικό του Δήμου Υμηττού των ετών 1947-1967)
υπ.2. «Νομαρχία Αττικής κοινότης Υμηττού. Ατομικός υπηρεσιακός φάκελλος
Γεωργίου Εικοσιπεντίδη εισηγητού οδηγού αυτοκινήτου καθαριότητος» (περιέρχεται
αλληλογραφία σχετική με την εξέλιξη του παραπάνω υπαλλήλου του Δήμου της
περιόδου 1937-1961)
υπ.3. «Συνταξιούχος Μαριγώ Μαλαντζή» (ατομικός φάκελος που αφορά την
υπηρεσιακή διαδρομή και τη συνταξιοδότηση της υπαλλήλου του Δήμου Μ.
Μαλαντζή με έγγραφα των ετών 1934-1959)
υπ.4. «Κοινότης Υμηττού. Δικαολογητικά διορισμού του Γεωργίου Ταγκούλη ως
οδηγού αυτοκινήτου καθαριότητος» (ατομικός φάκελος του υπαλλήλου Γ. Ταγκούλη
με έγγραφα των ετών 1961-1962)
υπ.5. «Αρκέντης φ. ατομικός» (ατομικός φάκελος του προσωρινού εισπράκτορα του
Δήμου Ιωάννη Αρκέντη των ετών 1947-1956)
υπ.6. «Κων/ντίνος Ζωγράφος εισπράκτωρ» (ατομικός φάκελος με έγγραφα των ετών
1955-1959)
υπ.7. «Εισπράκτωρ Χαράλαμπος Μαμάκος» (ατομικός φάκελος με έγγραφα των ετών
1949-1961)
υπ.8. «Ιωάννης Δαμάσκος» (ατομικός φάκελος με έγγραφα των ετών 1943-1949)
υπ.9. «Κλητήρ Νικόλαος Σολιδάκης» (ατομικός φάκελος με έγγραφα των ετών 19441952)
υπ.10. «Ειδ. προσωρινός εισπράκτωρ Δημήτριος Ταγλάουερ» (ατομικός φάκελ\λος
με έγγραφα του έτους 1961)
υπ.11. «Κοινότης Υμηττού Επόπτης Χρηστός Στυλιανού Σάρδης» (ατομικός φάκελος
με έγγραφα των ετών 1962-1966)
υπ.12. Έγγραφα που αφορούν την υπάλληλο του Δήμου Βενετία Καμπά των ετών
1948-1949
υπ.13. Έγγραφα που αφορούν τον υπάλληλο του Δήμου Νικόλαο Καλαντζή των
ετών 1962-1965
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ2
Τίτλος: «1951-52»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Περιέχει
ονομαστικούς καταλόγους πληρωμής ημερομισθίων, πρωτόκολλα κανονισμού
ημερομισθίων, κανονισμούς για τις κρατήσεις των ημερομισθίων, απόφαση για
πρόσθετη οικονομική καταβολή στους υπαλλήλους λόγων των εορτών των
Χριστουγέννων, αποδείξεις πληρωμής για δημόσια έργα, προϋπολογισμούς έργων,
1951-1952.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 98 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ 3
Τίτλος: «12 Εργάται Δήμου 101-108α»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1960-1980.
Παρατηρήσεις:
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Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ 4
Τίτλος: «Καταστάσεις υπαλλήλων, εργατοϋπαλλήλων […] ΙΚΑ Βιβλιάρια
προσωπικού»
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι πέντε υποφάκελοι:
υπ.1. «Καταστάσεις πληρωμής εργατικού προσωπικού οικ. έτους 1967»
υπ.2. «Καταστάσεις τακτικών υπαλλήλων έτους 1968»
υπ.3. «Καταστάσεις πληρωμής οικον. χρήσεως 1967 τακτικού προσωπικού»
υπ.4. «Καταστάσεις έχουσαι σχέσιν μετά του ΙΚΑ ήτοι: ημερομισθίων
εργατοϋπαλλήλων Έτος 1968»
υπ.5. «1966» (καταστάσεις εργαζομένων του έτους 1966)
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ5
Τίτλος: «Δικαιολογητικών διά διενέργειαν εγγραφής εις δημοτολόγια αρχείον»
Περιγραφή: Περιλαμβάνει 14 υποφακέλους:
υπ.1. «Νομιμοφροσύνη», εγκύκλιοι και πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης 1967-1972
υπ.2. «Αποστολή δακτυλογράφου εις Νομαρχίαν» 1971-1974
υπ.3. «Δικηγόρος» 1968-1973
υπ.4. «Περί εκθέσεων υπηρεσιακής δράσεως υπαλλήλων» 1971-1973
υπ.5. «Μετεκπαίδευσις-επιμόρφωσις υπαλλήλων Ο.Τ.Α»
υπ.6. «Φάκελος Υπαλλήλων καθήκοντα, δικαίωμα, ποιναί, ηθικαί αμοιβαί,
συμπεριφορά υπαλλήλων» 1966-1974
υπ.7. «Επίδομα αεροθεραπείας 1967-1975
υπ.8. «Ωράριον εργασίας, αργίαι-ημιαργίαι» 1967-1975
υπ.9. «Συνταξιούχοι τοπικής αυτοδιοίκησεως» 1967-1974
υπ.10. «Δώρα εορτών»1966-1972
υπ.11. «Άδειαι προσωπικου» 1967-1974
υπ.12. «Απόλυσις, αποχώρησις, απομάκρυνσις, επαναφορά, αποκατάστασις,
μετάταξις, μετάθεσις, διορισμός» 1967-1975
υπ.13. «Αποδοχαί προσωπικού, υπερωριακή απασχόλησις, οδοιπορικά»
υπ.14. «Προσλήψις προσωπικού εγκύκλιοι» 1967-1975, εγκύκλιοι, αλληλογραφία
του Δήμου, αιτήσεις και άλλα έγγραφα
Παρατηρήσεις: Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ6
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνιτών Οικονομικού έτους 1969»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ7
Τίτλος: «11 Υπάλληλοι τακτικοί – έκτακτοι 84-100»
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Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1970-1980.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ8
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνιτών Οικονομικού έτους 1970»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ9
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 1971»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ10
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 1972»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ11
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνικού προσωπικού Οικονομικού έτους 1975»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/φ12
Τίτλος: «Μισθοδοτικές καταστάσεις 1) Τακτικού προσωπικού, 2) Συνταξιούχων, 3)
Εργατοτεχνικού προσωπικού Οικονομικού έτους 1976»
Περιγραφή:
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/β1
Τίτλος: «Βιβλίον Μισθοδοσίας Προσωπικού»
Περιγραφή: Βιβλίο μισθοδοσίας προσωπικού του δήμου Υμηττού, 1963-1964, 19661967, και 1969-1981.
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Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα σημειώνεται ότι το βιβλίο έχει φυλλομετρηθεί
και αριθμηθεί, στις 19 Ιουλίου 1968.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα εκ των οποίων 18 λευκά, 35x31,5
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/β2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για έντυπες καταστάσεις μισθοδοσίας του Ι.Κ.Α., οικοδομικών
και τεχνικών εργασιών, του Δήμου Υμηττού, 1965-1967.
Παρατηρήσεις: 9 κατάστιχα δεμένα μαζί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/β3
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Πρόκειται για 33 βιβλιάρια προμήθειας-αγοράς ενσήμων από το Ι.Κ.Α.,
1965-1985.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΒΙΙΙ/β4
Τίτλος: «Βιβλίον ανακοινώσεων και παρουσίας υπαλλήλων»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο όπου καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και
αναχώρησης των υπαλλήλων του Δήμου, 1.2.1971- 6.9.1972.
Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 στήλες: ονοματεπώνυμον υπαλλήλου, ώρα
προσελεύσεως, υπογραφή, ώρα αναχωρήσεως, υπογραφή. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει 1
λυτό έγγραφό «κατάστασις παρουσιών καθαρίστριας Δήμου Υμηττού Κανδηλώρου
Ευφροσύνης» 13.3.1972-28.5.1972.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ι) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Κωδικός: ΓΙ/φ1
Τίτλος: «Έργα, δημοπρασίαι, μελέται, κατασκευαί από 1934 έως 1940»
Περιγραφή: Πρόκειται για μελέτες κατασκευής ή συντήρησης έργων. Περιέχει
έγγραφα τιμολογίων, προϋπολογισμών, συμφωνητικά κατασκευής, σχέδια, κ.ά.
Υπάρχουν 13 υποφάκελοι, 1934-1940.
υπ.1. «Κατασκευής ουρητηρίων 1938-1939-1940»
υπ.2. «Αναθηματικής στήλης Ηρώου Πεσόντων 1939-1939»
υπ.3. «Μελέται κατασκευαί επισκευαί 1936-1937»
υπ.4. «Μελέται κατασκευής Κρήνης 1936-1937»
υπ.5. «Κατασκευής περιπτέρου αναμονής λεωφορείων 1937»
υπ.6. «Μελέτη επαλείψεως δια ψυχράς ασφάλτου οδών Παπαστράτου και Βενιζέλου
1936»
υπ.7. «Μελέτη κατασκευής περιφερειακής τάφρου δια την αποτροπήν πλημμυρών εν
τω τμήματι Καμινίων», «2ον Μελέτη κατασκευής ανωφερειακής οδού Αγίων
Αποστόλων 1935»
υπ.8. «Μελέτη κατασκευής υποστέγων αναμονής εν τη Πλατεία και τη Χαραυγή
1934»
υπ.9. «Μελέτη επισκευής της αγούσης προς τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αποστόλων
οδού 1934»
υπ.10. «Μελέτη καλύψεως του εν τω τετραγ. 28 φρέατος 1934»
υπ.11. «Μελέτη επεκτάσεως δικτύου υδρεύσεως 1934»
υπ.12. «Συνεργασία μετά του κ. Υπουργού Δ/του Πρωτευούσης 1939»
υπ.13. «Οδοποιία 1934-1936»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 275 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ2
Τίτλος: «Φ 23»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την ολοκλήρωση ή
τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Περιέχει σχετική αλληλογραφία, άδειες
εκσκαφής και αιτήσεις κατοίκων και βεβαιώσεις του Δήμου για τη σύνδεση
κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1949-1971.
υπ.1. «φ. 23ε Φθοραί έργων»
υπ.2. «φ. 23α Εκρηκτικαί ύλαι»
υπ.3. «φ. 23θ/3 Άδειαι εκσκαφής οδοστρωμάτων υπό του οργανισμού κοινής
ωφελείας ΔΕΗ των ετών 1967-1968-1969»
υπ.4. «Βεβαιώσεις καταβολής τέλους συνδέσεως δημοτικής υπονόμου»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ3
Τίτλος: «Έργα 1951-1956», «Οικονομικά 4α – 4ζ»
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Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την δημιουργία, την επισκευή ή τη
συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων της Κοινότητας Υμηττού. Υπάρχουν 10
υποφάκελοι, 1950-1956.
υπ.1. «Κατασκευαί κρασπεδορείθρων φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων από
Αθαν. Διάκου και Πλ. Αγίας Λαύρας 1954»
υπ.2. «Κοινότης Υμηττού. Μελέτη κατασκευής κλιμάκων εις οδούς Πέτρου και
Παύλου και Μεσολογγίου»
υπ.3. «Μελέτη σκυροστρώσεως και ασφαλτοστρώσεως οδού Βρυούλων 1953-1956»
υπ.4. «Κοινότης Υμηττού. 1ον Συγκριτικός Προκοπίου – Ικονίου. Κατασκευή οδού
Προκοπίου – Ικονίου 1953-1954»
υπ.5. «Σκυρόστρωσις οδού Ηλιουπόλεως 1952»
υπ.6. «Κοινότης Υμηττού. Μελέτη κατασκευής οδών. Προϋπολογισμός Κοιν.
Υμηττού 1951-1952»
υπ.7. «Κοινότης Υμηττού. Μελέτη διανοίξεως τμήματος οδού Κολοκοτρώνη 1952»
υπ.8. «Διάνοιξης οδ. Νάνσεν 1953»
υπ.9. «Μελέτη κατασκευής φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων εις διασταύρωσιν
οδών Λ. Κατσώνη-Σεβδικίου 1953»
υπ.10. «Μετέλαι επισκευαί 1950-1951»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ4
Τίτλος: «12 Π.Ι.Κ.Π.Α. στέγασις εστίας Π.Ι.Κ.Π.Α. / Τεχνικαί Εκθέσεις 1962-1963»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών
έργων. Επίσης, περιέχει μια σειρά εγγράφων με θέματα που αφορούν το Π.Ι.Κ.Π.Α.
όπως το νηπιαγωγείο του, τα παιδικά συσσίτια ή τη στέγαση του ιδρύματος.
Υπάρχουν 7 υποφάκελοι, 1950-1967.
υπ.1. «Π.Ι.Κ.Π.Α. 1) Νηπιαγωγείον Π.Ι.Κ.Π.Α., 2) Δαπάναι λειτουργίας παιδικών
συσσιτίων Π.Ι.Κ.Π.Α., 3) στέγασις κλπ. 1950-1960, 1964-1965»
υπ.2. «Κλίμαξ οδού Κοντοπούλου 1961»
υπ.3. «Προσφοραί δι’ υδραυλικήν εγκατάστασιν δημαρχιακού καταστήματος και
κατασκευήν μωσαϊκών δαπέδων, φωτισμού κλπ.»
υπ.4. «Κατασκευή πλακόσκεπου υπονόμου οδού Κολοκοτρώνη»
υπ.5. «Επισκευή σποραδικών φθορών οδοστρωμάτων 1964»
υπ.6. «Κατασκευή και τοποθέτησις πινακίδων»
υπ.7. «Χωματουργική διαμόρφωσις οδού Υψηλάντου»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΔΙ
Κωδικός: ΓΙ/φ5
Τίτλος: «Τροποποιήσεις», «Τροποποιήσεις Σχεδίου»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου
του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 13 υποφάκελοι, 1953-1972.
υπ.1. «Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου εις οδόν Περγάμου»
υπ.2. «Υπόθεσις 22ου Οικοδ. τετραγώνου Φ.Ο.Υ»
υπ.3. «Ο.Τ. 148 Τετρ. 148»
υπ.4. «Τροποποίησις σχεδίου. Οδός Θράκης Ο.Τ. 32»
υπ.5. «Τροποποίησις σχεδίου. Χώρος δια σχολικά κτίρια»

- 94 -

υπ.6. «Τροποποίησις σχεδίου. Λόφος Γερμανού. Οδοί Παλληκαρίδου, Αυξεντίου,
Καραόλη-Δημητρίου, Αρκαδίου»
υπ.7. «κ. Οικονόμου 616143 ή κ. Δημάρχου»
υπ.8. «Υψωμετρικά»
υπ.9. «Τροπ/σεις. Προσφοραί δια προμήθειαν ειδών»
υπ.10. «Τροποποιήσις σχεδίου. Οδός Γράμμου Ο.Τ. 170»
υπ.11. «Τροποποίησις σχεδίου οδού Γιαλόγλου φ 10/β»
υπ.12. «Τροποποίησις σχεδίου. Οδός Μαντώς Μαυρογέννους Ο.Τ. 176»
υπ.13. «76. Σχέδιο Πόλεως»
Παρατηρήσεις: Ο υπ.5. είναι κενός.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ6
Τίτλος: «Εργολαβία»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την ολοκλήρωση ή
τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων της Κοινότητας-Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν
10 υποφάκελοι, 1954-1971.
υπ.1. «Τ.Υ.Δ.Κ Αττικής Δήμος Υμηττού. Εργολαβία κατασκευής οδού
προσπελάσεως Δημαρχείου. Αριθ. Μελ. 102/1968»
υπ.2. «Κατασκευή οδών Αργυροπόλεως και Φίλωνος Κοινότητος Υμηττού»
υπ.3. «Μελέτη κατασκευής οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Κοινότητος Υμηττού»
υπ.4. «Κοιν. Υμηττού. Κατασκευή οδού Νικοπόλεως»
υπ.5. «Κοινότης Υμηττού. Επισκευή σποραδικών φθορών οδοστρωμάτων»
υπ.6. «Κοιν. Υμηττού. Οδός Νυμφαίου»
υπ.7. «Δήμος Υμηττού. Έργον: ολοκλήρωσις πλακοστρώσεως Ι. Ναού Ευαγ.
Θεοτόκου»
υπ.8. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Α.Κ. Δήμος Υμηττού. Έργον: κατασκευή πάγκων
πλατείας Αγ. Λαύρας» […]
υπ.9. «1. Δήμος Υμηττού, 2. Έργον χωματουργικαί διαμορφώσεις οδού Διστόμου,
Δοξάτου κτλ.» […]
υπ.10. «Δήμος Υμηττού. Έργον: Κατασκευή W.C.» […]
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ7
Τίτλος: «Έργα 1956-1960»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν κυρίως την κατασκευή και τη
συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων. Περιέχει πρωτόκολλα ανάθεσης, παραλαβής
(προσωρινής και οριστικής) και εγκατάστασης των έργων, τεχνικές μελέτες και
εκθέσεις, συμφωνητικά, λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς
δαπάνης, αποδείξεις παραλαβής, δημοσιεύσεις μειοδοτικών διαγωνισμών σε
εφημερίδες, σχεδιαγράμματα, κ.ά. Υπάρχουν 18 υποφάκελοι, 1956-1964.
υπ.1. «Αριθ. μελέτης 410/68. Επισκευή και συντήρησις ασφαλτικών οδοστρωμάτων
διαφόρων οδών»
υπ.2. «Δημοπρασία. Κατασκευή ασφαλτοτάπητος εις οδούς Κων/πόλεως και Ηπείρου
1957,1960»
υπ.3. «Κατασκευή Νάνσεν 1958-1959-1960»
υπ.4. «Μελέτη οδού Κερασούντος 1956, 58, 59»
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υπ.5. «Μελέτη διανοίξεως τμήματος οδού Μελιτίνης 1956-1957»
υπ.6. «Κοινότης Υμηττού. Επισκευή οδού Αναγεννήσεως»
υπ.7. «Κοινότης Υμηττού. Επισκευή και συντήρησις οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης»
υπ.8. «Επισκευή σποραδικών φθορών οδοστρωμάτων οδών 1963»
υπ.9. «Επισκευή οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης δρχ. 14.994»
υπ.10. «Κοινότης Υμηττού. Επισκευή οδού Ευαγγελιστρίας»
υπ.11. «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων 1962»
υπ.12. «Επέκτασις οδού Κων/πόλεως 1959»
υπ.13. «Κρασπεδόρειθρα Σινώπης 1958-1959-1960»
υπ.14. «Κρασπεδόρειθρα οδού Νάνσεν 1956 έως 1959»
υπ.15. «Κρασπεδόρειθρα Σινώπης 1957-1958-1959»
υπ.16. «Δημοπρασία Λόφου Γερμανού 1957»
υπ.17. «Επισκευή σποραδικών ασφαλτικών οδοστρωμάτων, αριθ. μελέτης 760/64»
υπ.18. «Μελέται κρασπεδορείθρων»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 782 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ8
Τίτλος: «Εργολαβίαι 1966-1970»
Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την
ολοκλήρωση και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Περιέχει πρωτόκολλα
ανάθεσης και παραλαβής, συμβάσεις έργων, τεχνικές μελέτες και εκθέσεις,
λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς δαπάνης, αποδείξεις
παραλαβής, σχέδια των έργων, σχετική αλληλογραφία κ.ά. Υπάρχουν 18 υποφάκελοι,
1957-1970.
υπ.1. «Κοινότης Υμηττού κατασκευή οδών προσπελάσεως προς Ιερόν Ναόν Αγίων
Αποστόλων»
υπ.2. «Κατασκευή οδού Ευαγγελικής σχολής εργολαβία: Θρ. Παπαναστασίου.
Προϋπολογ.: 100000»
υπ.3. «Χωματουργική διαμόρφωσις τμήματος οδού Ιεραπετριτάκη, εργολαβία: Θρ.
Παπαναστασίου».
υπ.4. «Ασφαλτοστρωσις περιβόλου Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου».
υπ.5. «Διαμόρφωσις πλατείας Υμηττού»
υπ.6. «Έργον: κατασκευή οδών Κοτυώρων , εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου».
υπ.7. «Έργον: επένδυσις βαθμίδων Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων δια μαρμάρου,
προϋπολογισμός: 23.000»
υπ.8. «Έργον: αποπεράτωσις μνημείου Ηρώων, προϋπολογισμός: 85.000, εργολαβία
Θρ. Παπαναστασίου, έκπτωσις: 6%»
υπ.9. «Έργον: διαμόρφωσις χώρου μνημείου πεσόντων, προϋπολογισμός: 100.000,
εργολαβία: Μιχ. Δασκαλόπουλου, έκπτωσις: 1%».
υπ.10. «Έργον: διαμόρφωσις πλατείας Δημοτικού Μεγάρου, προϋπολογισμός:
100.000, εργολαβία: Μιχ. Δασκαλόπουλου, έκπτωσις: 1%».
υπ.11. « Έργον: αποπεράτωσις τμήματος Δημαρχείου, προϋπολογισμός: 150.000»
υπ.12. «Νομαρχία Αττικής Δήμος Υμηττού»
υπ.13. «Παιδική χαρά»
υπ.14. «Υμηττός πλατεία Ηρώων»
υπ.15. «Πλακόστρωσις περιβόλου Ι. Ναού Ευαγγελισμού Θεοτόκου,
προϋπολογισμός: 33.000, εργολαβία: Θρ. Παπαναστασίου, έκπτωσις: 4%».
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υπ.16. «Επισκευή και συντήρησις ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
υπ.17. «Μελέτη τοπογραφήσεως και επεκτάσεως της ρυμοτομίας εις την εκτός
σχεδίου περιοχής "Λόφου Γερμανού"»
υπ.18. «Έργον: όργανα παιδικής χαράς, προϋπολογισμός: 50.000»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ9
Τίτλος: «39 Δ. Υμηττού Φ1 1960-1970»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία εγγειοβελτιωτικών
έργων της Κοινότητας-Δήμου Υμηττού. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στην
κατασκευή και τη συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων, αποχετευτικών έργων, την
αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων, την κατασκευή του δικτύου φωτισμού, την
περίφραξη παιδικών πάρκων, τη διαμόρφωση πλατειών, την κατασκευή δημοτικού
καταστήματος και δημοτικών κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών, την κατασκευή
προτομής κ.ά. Περιέχει τεχνικά προγράμματα, πρωτόκολλα ανάθεσης, παραλαβής και
εγκατάστασης των έργων, τεχνικές μελέτες και εκθέσεις, σχέδια κ.ά. Υπάρχουν 13
υποφάκελοι, 1958-1978.
υπ.1. «Διάφορα»
υπ.2. «134Α Κοινότης Υμηττού»
υπ.3. «51 Δήμος Υμηττού 1965»
υπ.4. «134Β Κοινότης Υμηττού»
υπ.5. «134Γ Κοινότης Υμηττού»
υπ.6. «1959 Κοινότης Υμηττού»
υπ.7. «1958 Κοινότης Υμηττού»
υπ.8. «134/1960 Υμηττού»
υπ.9. «38) Δήμος Υμηττού»
υπ.10. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ. Κοινότης Υμηττού, Φάκελος εργολαβίας
εργασιών διανοίξεως και διαμορφώσεως οδού Μελετίνης, Εργολάβος
Χριστοφυλίδης»
υπ.11. «134 1960 Κοιν. Υμηττού»
υπ.12. «Αριθ. 134/ 1958 Κοινότης Υμηττού»
υπ.13. «134/ 1961 Κοινότης Υμηττού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 241 φύλλα
Σημείωση: Βλ. ΓII
Κωδικός: ΓΙ/φ10
Τίτλος: «Έργα 1961-1963»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την κατασκευή και τη συντήρηση
δρόμων και πεζοδρομίων. Περιέχει πρωτόκολλα ανάθεσης, παραλαβής (προσωρινής
και οριστικής) και εγκατάστασης των έργων, τεχνικές μελέτες και εκθέσεις,
συμφωνητικά, λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς δαπάνης,
αποδείξεις παραλαβής, δημοσιεύσεις μειοδοτικών διαγωνισμών σε εφημερίδες κ.ά.
Υπάρχουν 8 υποφάκελοι, 1960-1964.
υπ.1. «Κατασκευή υπολοίπου οδού Μαδύτου 1960-1961»
υπ.2. «Κατασκευή οδών Αργυρουπόλεως και Φίλωνος 1961-1963»
υπ.3. «Μελέτη επισκευής τμήματος πλατείας-Ηρώου 1962-63»
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υπ.4. «Κατασκευή οδών Αρχιμανδρίτου και Αθανασίου. Αρχείο χρήσης 1963
Κοινότης [Υμηττού]. Έκλεισε ο απολογισμός»
υπ.5. «Κατασκευή οδών Προσπελάσεως προς Ιερόν Ναόν Αγίων Αποστόλων 196263-64»
υπ.6. «Κατασκευή Κρασπεδορείθρων οδού Τριπόλεως 1963»
υπ.7. «Κατασκευή οδού Νυμφαίου 1963-64»
υπ.8. «Κατασκευή οδού Κοτυώρων»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ11
Τίτλος: «39 Υμηττού Φ21 1960-1965», «Εργολαβίαι Δ. Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν κυρίως την κατασκευή και τη
συντήρηση των δρόμων και των πεζοδρομίων. Περιέχει πρωτόκολλα ανάθεσης,
παραλαβής και εγκατάστασης των έργων, τεχνικές εκθέσεις, λογαριασμούς
πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς δαπάνης, σχεδιαγράμματα κ.ά.
Υπάρχουν 10 υποφάκελοι, 1960-1969.
υπ.1. «Αρ. μελέτης 410/68. Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Δήμος Υμηττού. Έργον:
Επισκευή και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων διαφόρων οδών. Εργολαβία:
Θρ. Παπαναστασίου»
υπ.2. «Τ.Υ.Δ.Κ. Αττικής, Αριθ. μελέτης 20/61, Κοινότης Υμηττού. Α΄ Τομεύς.
Εργολαβία, επισκευής, σποραδικών φθορών οδοστρωμάτων»
υπ.3. «Νομαρχία: Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Αρ. μελέτης 634/69, Δήμος: Υμηττού, Έργον:
Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, Προϋπολογισμός: 200.000, Εργολαβία: Θρ.
Παπαναστασίου»
υπ.4. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Κοινότης Υμηττού. Φάκελος εργολαβίας
εργασιών διανοίξεως τμήματος οδού Κολοκοτρώνη»
υπ.5. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Κοινότης Υμηττού. Φάκελος εργολαβίας
εργασιών κατασκευής κλιμάκων οδού Πέτρου και Παύλου»
υπ.6. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Κοινότης Υμηττού. Μελέτη σκυροστρώσεως
οδού Προκοπίου – Ικονίου»
υπ.7. «1961, 134, Δήμος Υμηττού»
υπ.8. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Κοινότης Υμηττού. Φάκελος σκυροστρώσεως
οδού Ηλιουπόλεως, Εργολάβος Γ. Μανωλάς»
υπ.9. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Κοινότης Υμηττού. Φάκελος εργολαβίας
εργασιών διαρρυθμίσεως χώρου Ηρώου»
υπ.10. «Αριθ. μελέτης 660/62, Α΄ τομεύς, Κοινότης Υμηττού. Επισκευή τμήματος
οδοστρωμάτων πλατείας Ηρώου»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 625 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ12
Τίτλος: «Εργολαβίαι»
Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την
ολοκλήρωση και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Περιέχει πρωτόκολλα
ανάθεσης και παραλαβής (προσωρινής και οριστικής), συμβάσεις έργων, τεχνικές
μελέτες και εκθέσεις, λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς
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δαπάνης, αποδείξεις παραλαβής, σχέδια των έργων, σχετική αλληλογραφία κ.ά
Υπάρχουν 21 υποφάκελοι, 1960-1970.
υπ.1. «Πλατεία Ηρώων (Χαραυγή)»
υπ.2. «Έργον: αποπεράτωσις πλακοστρώσεως πλατείας Ηρώων»
υπ.3. «Έργον: κατασκευή πίδακος πλατείας 21ης Απριλίου, προϋπολογισμός: 30.000,
εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου, έκπτωσις: 5%»
υπ.4. «Έργον: επισκευή και συντήρησις οδοστρομάτων διαφόρων οδών, αριθ.
μελέτης 163/69, επιβλέπων: Σπυραγ. Θεοφίλατος, εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου,
έκπτωσις: 5%»
υπ.5. «Έργον: αποπεράτωσις υπολοίπου τμήματος Δημαρχείου, προϋπολογισμός:
200.000, εργολαβία Μιχ. Δασκαλοπούλου, έκπτωσις: 2%»
υπ.6. «Έργον: ασφαλτόστρωσις τμήματος περιβόλου Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, αριθ. μελέτης 142/69, επιβλέπων: Σπυρ. Θεοφίλατος, εργολαβία
Θρ. Παπαναστασίου, έκπτωσις: 5%»
υπ.7. «Έργον: πλακόστρωσις πλατειών: α) 21ης Απριλίου 1969, Ηρώων, περίβολος
Ι.Ν. Ευαγγ. Θεοτόκου, εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου»
υπ.8. «Εργολαβία Θ. Χαλιδά και Π. Γιούργα Ο.Ε.»
υπ.9. «Κατασκευή φρεατίων οδού Αθ. Διάκου»
υπ.10. «Κρασπεδόρειθρα διαφόρων οδών, κατασκευή κλίμακος, χωματουργική
διαμόρφωσις»
υπ.11. «Κατασκευή κρασπεδορείθρων διαφόρων οδών, πλακόστρωσις περιβόλου
φιλοπρόοδου συλλόγου»
υπ.12. «Έργον: υπόνομος οδού Αθ. Διάκου, Β τμήμα αποπεράτωσις, εργολαβία Σ.
Αντύπα»
υπ.13. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ. Δήμος Υμηττού. ΘΑΑΑ 1967»
υπ.14. «Κλίμαξ οδού Ηλιουπόλεως»
υπ.15. «Κατασκευή οδού Ηρώων»
υπ.16. «Υπόνομος οδού Αθ. Διάκου»
υπ.17. «Κατασκευή οδού Αθ. Διάκου»
υπ.18. «Υπόνομος οδού Κολοκοτρώνη»
υπ.19. «Κατασκευή οδού Τσακιράκη»
υπ.20. «Χωματουργικαί εργασίαι οδού Τσαλίκη»
υπ.21. «Κατασκευή και διαμόρφωσις οδών και πλατειών»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ13
Τίτλος: «39 Δ. Υμηττού φ12 1960-1970 Μελέται»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα τεχνικών έργων του Δήμου Υμηττού, όπως
τεχνικές εκθέσεις για κατασκευή υπονόμων, ασφαλτοστρώσεις δρόμων,
διαμορφώσεις πλατειών, συνοπτικούς πίνακες πιστώσεων και πληρωμών,
συγκριτικούς πίνακες με την πρόοδο των εργασιών κ.ά., καθώς και αντίστοιχες
εκθέσεις άλλων Δήμων (κυρίως του Δήμου Χαϊδαρίου). Υπάρχουν 2 υποφάκελοι,
1961-1978.
υπ.1. «Έργον: κατασκευή 35 οδών, προϋπολογισμός: 9.500.000, έκπτωσις: 25%=
7.202.218, ανάδοχος: Ζερβογιάννης» […]
υπ.2. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ. Δήμος Χαϊδαρίου Αριθ. Μελ.= 1165/65.
Χωροσταθμικόν Δίκτυον και Υψομερτικής Μελέτης της Εγκεκριμένης Ρυμοτομίας»
[…]
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Παρατηρήσεις: Περιέχει ένα σώμα λυτών εγγράφων εκτός των υποφακέλων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ14
Τίτλος: «Έργα κρασπεδορείθρα 1962-1964»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα που αφορούν στην κατασκευή κρασπεδορείθρων στις
οδούς Γρηγορίου Κυδωνιών, Κερασούντος και Προκοπίου Ικονίου, την κατασκευή
τμήματος της οδού Μαδύτου, καθώς και οικονομικές εκκρεμότητες των παραπάνω,
1962-1964.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ15
Τίτλος: «28ε»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα κυρίως για συγκοινωνιακές υποθέσεις του Δήμου
Υμηττού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
όπως μονοδρομήσεις δρόμων, τοποθέτηση πινακίδων, διαμόρφωση πλατείας κ.ά.
Υπάρχουν 10 υποφάκελοι, 1962-1973.
υπ.1. «Συγκοινωνιακή Ανωμαλία εις την Γραμμήν Αθηνών-Υμηττού-Άνω Χαραυγής
φ. 28ε»
υπ.2. «1972 Διαμόρφωσις (κυκλοφοριακή) Πλατείας Αγίας Λαύρας φ. 28ε»
υπ.3. «28ε Διάφορα Συγκοινωνιακά κ.λπ.»
υπ.4. «1973 φ. 28ε. Θέματα: 1) Μονοδρόμησις οδών Προύσης-Κερασούντος, 2)
Τοποθέτησις πινακίδων ενδεικτικών της υπάρξεως σχολείων επί των οδών
Ηλιουπόλεως και Προύσης»
υπ.5. «1971 Σηματοδότησις Διασταυρώσεων οδών του Δήμου φ. 28Ε»
υπ.6. «Φ. 28.ε. 1971 Κυκλοφοριακή ρύθμισις οδών: Χρυσ. Σμύρνης - Στρατ.
Κων/νου, - Παπαστράτου - Βρυούλων, - Αδραμυτίου - Αρχιμ. Παρίση
(Μονοδρόμησις οδών. Σμίκρυνσις Πλατείας επί αναφοράς Χρ. Χαρικέπουλου) Φ.
28/ε»
υπ.7. «Σύστασις ταχυδρομικού παραρτήματος Φ. 28ε»
υπ.8. «Φ 28 Ζ Ιατροί-Φαρμακοποιοί»
υπ.9. «Συγκοινωνιακά φ. 28.ε»
υπ.10. «Συγκοινωνιακά φ 28 ε, Φ. 28.ε»
Παρατηρήσεις: Περιέχει λυτά έγγραφα εκτός υποφακέλων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΔI
Κωδικός: ΓΙ/φ16
Τίτλος: «Αρχείον διεκπαιρεωθέντων έργων»
Περιγραφή: Πρόκειται για πρωτόκολλα ανάθεσης έργων, λογαριασμούς και
απολογισμούς αυτών, σχετική αλληλογραφία και σχέδια των έργων. Υπάρχουν 7
υποφάκελοι, 1965-1970
υπ.1. «Διαμόρφωσις Β΄ τμήματος Πλατείας Ηρώων»
υπ.2. «Κατασκευή οδού ευαγγελικής σχολής»
υπ.3. «Αποπεράτωσις πλακοσκεπούς υπονόμου Αθανασίου Διάκου»
υπ.4. «Ρεύματα Καλογήρων»
υπ.5. «Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Ηρώων»
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υπ.6. «Μελέτη επισκευής υδροσυλλεκτών πλατείας Υμηττού»
υπ.7. «Κατασκευή πλατειών εκκλησιών 1) Πέτρου και Παύλου, 2) Ευαγγελισμού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 259 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ17
Τίτλος: «32. Κοινότης Ωρωπού 1970 Υμηττού», «Δήμος: Υμηττού. Διάφορα έγγραφα
προς ενέργειαν»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την ολοκλήρωση ή
τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 6
υποφάκελοι, 1966-1968.
υπ.1. «Δήμος Υμηττού. Αριθ. Μελέτης 292/67. Διαμόρφωσις πλατείας Αθαν.
Διάκου»
υπ.2. «Δήμος Υμηττού. Αριθ. Μελέτης 479/66. Επισκευή φθορών ασφαλρικών
οδοστρωμάτων»
υπ.3. «Αριθμ. Μελ. 468/68. Δήμος Υμηττού. Έργον: Κατασκευή φρεατίων ομβρίων
υδάτων. Εργολαβία: Μιχ. Δασκαλοπούλου, προϋ/σμου 60.000»
υπ.4. «Δήμος Υμηττού. Αριθ. Μελέτης 466/66. Κατασκευή οδού Αμισσού»
υπ.5. «Δήμος Υμηττού. Αριθ. Μελέτης 462/66. Κατασκευή οδού Δορυλαίου»
υπ.6. «Αρ. Μελέτης 848/67. Έργον: Διαρρύθμισις και διαμόρφωσις διάφορων
κοινόχρηστων χώρων (δια χρηματοδοτήσεως του Ο.Α.Α.Α.)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ18
Τίτλος: «Μελέται 1960-1970»
Περιγραφή: Πλήθος τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων για την κατασκευή δρόμων,
την επισκευή και τη συντήρησή τους, για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος,
ηλεκτροφωτισμού και άλλων δημόσιων έργων, 1966-1969.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ19
Τίτλος: «Εργολαβίαι 1965-1970»
Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την
ολοκλήρωση και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Περιέχει πρωτόκολλα
ανάθεσης και παραλαβής (προσωρινής και οριστικής), συμβάσεις έργων, τεχνικές
μελέτες και εκθέσεις, λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών, προϋπολογισμούς
δαπάνης κ.ά. Υπάρχουν 9 υποφάκελοι, 1966-1974.
υπ.1. «Έργον: οδοποιία (κατασκευή 15 οδών)»
υπ.2. «Έργον: οδοποιία (κατασκευή 46 οδών)»
υπ.3. «Κατασκευή φρεατίων αποχετεύσεως οδού Κωνσταντινουπόλεως»
υπ.4. «Συντήρησις φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εργολ. Μιχ. Μπουτάτη,
έκπτωσις 3%, προϋπολ. 150000»
υπ.5. «Κατασκευή οδού Αμισσού»
υπ.6. «Κατασκευή οδού Δορυλαίου»

- 101 -

υπ.7. «Κατασκευή οδού Μάνης», περιέχει 3 επιμέρους υποφακέλους: α)
«Πλακόστρωσις πλατείας Αγίας Λαύρας», β) «Κατασκευή οδού Μάνης, μελέτη μετά
των συμβατικών στοιχείων», γ) «Κατασκευή οδού Μάνης, «κατασκευή οδού Μάνης,
επιμετρικά στοιχεία»
υπ.8. «Έργα: 1) ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάστασις Δημαρχείου, 2) διάνοιξις
υπογείου Δημαρχείου, 3) Αποπεράτωσις Δημαρχείου»
υπ.9. «έργον: Δημαρχείον, Σ. Θεοφιλάτος» περιέχει 4 επιμέρους υποφακέλους: α)
«Επιμετρήσεις-πρωτόκολλα», β) «Έργον: κοινοτικόν κατάστημα», γ) «Σχέδια», δ)
«Επιμετρήσεις»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ20
Τίτλος: «18»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την δημιουργία και συντήρηση έργων
φωτισμού, τα δημοτικά τέλη για τον φωτισμό, καθώς και τη λειτουργία ειδικής
υπηρεσίας φωτισμού του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1966-1980.
υπ.1. «18α Γενικών εγγράφων περί φωτισμού»
υπ.2. «18.β. Εκτέλεση έργων φωτισμού (Μελέται, αποφάσεις Δ.Σ., δάνεια,
δημοπρασίαι – πρακτικά – λογαριασμοί – λογαριασμοί πληρωμής, παραλαβής)»
υπ.3. «18.γ. Συντήρηση έργων φωτισμού (έξοδα συντηρήσεως γενικώς. Προμήθειαι
και επισκευαί ειδικών δια τον φωτισμών, εργαλείων, τιμολόγια. Πρωτόκολλα
παραλαβής κ.λ.π.)»
υπ.4. «18/δ Λειτουργία Υπηρεσίας Φωτισμού (Πρόσληψις και αποζημίωσις
ημερομισθίου προσωπικού έξοδα λειτουργίας μηχανημάτων κ.τ.λ.)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ21
Τίτλος: «Δήμος Υμηττού. Κατασκευή οδού Παπαφλέσσα, επιβλέπων: Γεωρ.
Μελετόπουλος, ανάδοχος: Παν. Χαραλαμπόπουλος»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως τεχνικές
εκθέσεις, σχέδια, επιμετρήσεις, οικονομικούς απολογισμούς, συνοπτικούς πίνακες
των πιστώσεων και των πληρωμών, πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής
παραλαβής, καθώς και μελέτη υψομετρικού της συνοικίας του Λόφου Γερμανού.
Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, 1967-1972.
υπ.1. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ. Δήμος Υμηττού. Έργον: κατασκευή οδού
Παπαφλέσσα φάκελος επιμετρήσεων»
υπ.2. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ. Δήμος Υμηττού. Έργον: κατασκευή οδού
Παπαφλέσσα φάκελος συμβατικών στοιχείων»
υπ.3. «Άσχετα δια τον Φ. Παραλαβή του Δήμου Υμηττού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ22
Τίτλος: «38 Δημ. Υμηττού φ. 1 1968-1969 ΜΕΛΕΤΑΙ»
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Περιγραφή: Πρόκειται για ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία και την
ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικών έργων. Περιέχει πρωτόκολλα ανάθεσης και
παραλαβής, τεχνικές μελέτες και εκθέσεις, λογαριασμούς πιστώσεων και πληρωμών,
προϋπολογισμούς δαπάνης, αποδείξεις παραλαβής κ.ά. Υπάρχουν 6 υποφάκελοι,
1968-1969.
υπ.1. «Ασφαλτοστρωσις περιβόλου Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου. Προϋπολογ.: 20000»
υπ.2. «Κατασκευή οδού Ευαγγελικής σχολής εργολαβία Θρ. Παπαναστασίου.
Προϋπολογ.: 100000»
υπ.3. «Δημοπρασία αποπερατώσεως κεντρικής πλατείας κοινότητος Υμηττού» με την
ένδειξη «Ελεγκτικόν Συνέδριον»
υπ.4. «Κατασκευή κρασπεδορείθρων διαφόρων οδών ανάδοχος Β. Κυριακόπουλος»
υπ.5. «38 Δήμος Υμηττού 1969»
υπ.6. «38 Δήμος Υμηττού 1968»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 792 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ23
Τίτλος: «Φ. 16»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την ύδρευση του Δήμου Υμηττού. Πιο
συγκεκριμένα εγκυκλίους για την ύδρευση, μελέτες και αποφάσεις για την κατασκευή
και τη συντήρηση υδρευτικών έργων, καθώς επίσης και έγγραφα που αφορούν τη
λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1968-1979.
υπ.1. «16 Φ. 16α. Γενικά έγγραφα περί υδρεύσεως (εγκύκλιοι γενικού περιεχομένου
περί των έργων υδρεύσεως και εγγράφων)»
υπ.2. «16 Φ. 16β. Εκτέλεση έργων ύδρευσης (μελέτες, αποφάσεις, απαλλοτριώσεις
αναγκαίων χώρων, δάνεια, δημοπρασίες, λογ/σμοί πληρωμής, παραλαβές κλπ)»
υπ.3. «16γ. Συντήρηση έργων υδρεύσεως (έξοδα συντηρήσεως γενικώς, προμήθειαι
και επισκευαί ειδικών δια την ύδρευσιν εργαλείων, τιμολόγια, πρωτόκολλα
παραλαβής)»
υπ.4. «16/δ Λειτουργία υπηρεσίας υδρεύσεως (προσλήψεις και αποζημιώσεις
ημερομισθίου προσωπικού, έξοδα λειτουργίας μηχανημάτων κ.λ.π.)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ24
Τίτλος: «Φ. 23»
Περιγραφή: Περιέχει, κυρίως, έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την ολοκλήρωση
ή τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 13
υποφάκελοι, 1968-1981.
υπ.1. «φ. 23Α Υποβολή στοιχείων έργων»
υπ.2. «φ. 23Β Εγκαταλελειμμένο ακίνητο στη διασταύρωση των οδών Χρυσ. Σμύρνης
και Ατταλείας (σχολάζουσα κληρονομία)»
υπ.3. «23Γ Εργαλεία και Υλικά» […]
υπ.4. «23Δ Κατασκευή οδού» […]
υπ.5. «23Ε Συντηρήσεως οδού» […]
υπ.6. «φ. 23/στ Καθαρισμός και απόφραξη εσχάρων και φρεατίων»
υπ.7. «Πεζοδρόμια φ. 23 Ζ»
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υπ.8. «Κατασκευή κρασπεδορείθρων φ.23.Η»
υπ.9. «23α Μικρά εξυγιαντικά έργα»
υπ.10. «23 Έκπτωτοι εργολάβοι»
υπ.11. «φ. 23 φ. Σμύρνη»
υπ.12. «φ. 23 Οδοποιίας γεφυρών υπονόμων. 23Α Γενικά έγγραφα» […]
υπ.13. «23Β Σχέδιο Πόλεως οικοδομές»
Παρατηρήσεις: Οι υπ.3. και υπ.5. είναι κενοί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ25
Τίτλος: «Ασφάλεια δημοτικού κτιρίου και των εν αυτώ επίπλων»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την ασφάλιση του δημ. κτιρίου,
1968-1983.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ26
Τίτλος: «Φ 16-17-18»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με τον φωτισμό και την ύδρευση του Δήμου
Υμηττού. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1969-1984.
υπ.1. «φ 16»
υπ.2. «18 Φωτισμού. 18Α Γενικά έγγραφα. Εγκύκλιοι και έγγραφα γενικού
περιεχομένου»
υπ.3. «18γ Αλλαγή λαμπτήρων ΔΕΗ»
υπ.4. «Υποβολή καταστάσεων αλλαγής λαμπτήρων κ.λ.π. εις ΔΕΗ ελέγχου ντουί,
ρυθμίσεως φωτισμού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ27
Τίτλος: «39 – Δ – Υμηττού Μελέται 1971-1972»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία εγγειοβελτιωτικών
έργων, καθώς και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου
Υμηττού. Υπάρχουν 22 υποφάκελοι, 1970-1972.
υπ.1. «Νομαρχία Αττικής, Δήμος Υμηττού, Τεχνική Υπηρεσία. Αρ. Μελέτης 8/70,
Αριθμός Μελέτης Νομαρχίας 474/70. Μελέτη Ανακατασκευής πλατείας Υμηττού
(Κεντρική πλατεία)»
υπ.2. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Χρήσις 1970, Αρ. Μελέτης 52/1970, Δήμος
Υμηττού, Έργον: Ολοκλήρωσις πλακοστρώσεως πλατείας Ναού Ευαγγελισμού
Θεοτόκου»
υπ.3. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμός Μελέτης 150/70, Δήμος Υμηττού,
Έργον: Επέκτασις Δημαρχείου»
υπ.4. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμ. Μελέτης 75/1971, Δήμος Υμηττού,
Χρήσις 1970, Έργον: Κατασκευή λεκάνης πίδακος εις πλατείαν Ηρώων»
υπ.5. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμ. Μελέτης 122/70, Δήμος Υμηττού,
Χρήσις 1970, Έργον: Κατασκευή πλακοστρώσεως πεζοδρομίων κοινόχρηστων
πλατειών»
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υπ.6. «Νομαρχία Αττικής Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμός μελέτης 546/70, Δήμος: Υμηττού,
Μελέτη Οδοποιίας»
υπ.7. «Δήμος Υμηττού, Κατασκ[ευή] κοιν. χώρων»
υπ.8. «Ηλεκρομηχανολογικά»
υπ.9. «Δήμος Υμηττού. Κατασκευή οδών Ραιδεστού, Κερασούντος, 40 Εκκλ[ησιών]»
υπ.10. «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»
υπ.11. «Κατασκευή 10 οδών»
υπ.12. «Δ. Υμηττού. Εργασ[ίες] επισκ. φθορών οδοστρωμάτων 160.000»
υπ.13. «Δ. Υμηττού. Κατασκ[ευή] διαφ. οδών πρ/σμού 720.000»
υπ.14. «Κατασκευή πλακοστρώσεως διαφ. πεζοδρομίων»
υπ.15. «Δ. Υμηττού. Κατασκ. διαφ. πεζοδρομίων πρ/σμού 100.000»
υπ.16. «Αρ. Μελ. 602/71. Δήμος Υμηττού, Έργον: Εκβραχισμός διαφόρων οδών.
Δαπάνη δραχ. 390.000 δρχ.»
υπ.17. «Δ. Υμηττού. Ανακατασκ[ευή] Κεντρικής Πλατείας»
υπ.18. «Δ. Υμηττού. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτεινού πίδακος»
υπ.19. «Δ. Υμηττού. Έργον οδοποιίας»
υπ.20. «Δ. Υμηττού. Κατασκευή οδών Σεβδικίου»
υπ.21. «Αλληλογραφία 1970-1971»
υπ.22.«Δήμος Υμηττού. Έγγραφα αλληλογραφίας 1971-1972»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΑIβ
Κωδικός: ΓΙ/φ28
Τίτλος: «23 Α………»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με τη δημιουργία, τη συντήρηση και την
φορολογία των δημόσιων έργων. Υπάρχουν 13 υποφάκελοι, 1970-1978.
υπ.1. «Ονοματοθεσία οδών και αρίθμησις οικιών φ.23 Α/8»
υπ.2. «Μελέται έργων φ. 23 Α/1»
υπ.3. «Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί φ. 23 Α/2»
υπ.4. «Επιθεωρήσεις έργων φ. 23 Α/3»
υπ.5. «Κρατήσεις επί λογαριασμών εκτελουμένων έργων φ. 23 Α/4»
υπ.6. «Εργολήπται 23 Α 6»
υπ.7. «Οδοποιία. Έργα υπό της Μ.Ο.Ν.Α φ. 23 Α/7»
υπ.8. «Ονοματοθεσία οδών Πλατειών 23 Α 8»
υπ.9. «Έκπτωση Εργολάβων. Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε έργα 23 Α/ 6»
υπ.10. «Επισκευή οδών και 10λεπτον επί των εισιτηρίων φ. 23 Ε»
υπ.11. «10λεπτον επί των εισιτηρίων»
υπ.12. «Περιφράξεις οικοπέδων φ. 23 Θ/»
υπ.13. «Οδοποιία φ.23»
Παρατηρήσεις: Περιέχει λυτά έγγραφα εκτός των υποφακέλων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΒII
Κωδικός: ΓΙ/φ29
Τίτλος: «Φ. 19»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την καθαριότητα και τη διαχείριση των
απορριμμάτων του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 10 υποφάκελοι, 1970-1980.
υπ.1. «Εισηγήσεις»
υπ.2. «Λαϊκές αγορές»
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υπ.3. «Λύματα – Βιομηχανικά απόβλητα» (Ελένη – Κερατσίνι)
υπ.4. «Ρύπανσις υδαταποθήκης (Φίλωνος-Σεβδικίου) Δήμου Υμηττού»
υπ.5. «Απορριμματοφόρα»
υπ.6. «19α Εγκαταλελειμμένα αυτ/τα»
υπ.7. «Προστασία του περιβάλλοντος»
υπ.8. «19α Απορρίμματα (διαχείριση – χωματερές)»
υπ.9. «Φ. 19.α. Καθαριότης»
υπ.10. «19β Έξοδα καθαριότητας εν γένει (προμήθεια ειδών καθαριότητας –
αποζημίωση προσωπικού καθαριότητας. Συνεργεία κ.λ.π.)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΒIV και ΓII
Κωδικός: ΓΙ/φ30
Τίτλος: «26 Μισθώσεις - Δημοπρασίαι»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν κυρίως δημοπρασίες και μισθώσεις
ακινήτων του Δήμου για ποικίλες χρήσεις. Υπάρχουν 14 υποφάκελοι, 1971-1987.
υπ.1. «Μίσθωση ισογείου Β΄ ΚΑΠΗ»
υπ.2. «Βος Μίσθωσις ΚΑΠΗ από 1-8-85 και επί μίαν τριετία» […]
υπ.3. «Μίσθωση Φυσικοθεραπευτηρίου»
υπ.4. «Μίσθωση Αποθήκης του Δήμου»
υπ.5. «Μίσθωση παραρτήματος Βιβλιοθήκης στο Λόφο Γερμανού»
υπ.6. «163 Μισθώσεις ΚΑΠΗ και παραρτήματος»
υπ.7. «Κ.Α.Π.Η. Δήμος Υμηττού 1) Μισθώσεις» […]
υπ.8. «Δημοπρασία δια μίσθωση γραφείων Συνοικιάκου Συμβουλίου» […]
υπ.9. «Μίσθωση πνευματικού κέντρου» […]
υπ.10. «Δημοπρασία για το πνευματικό κέντρο» […]
υπ.11. «Αντίγραφα – Υποδείγματα Μισθώσεων»
υπ.12. «1) Μισθώσις ακινήτων του πνευματικού κέντρου 2) Αποθήκης πνευματικού
κέντρου»
υπ.13. «Δημοπρασίαι»
υπ.14. «Δήμαρχος Παραγγελία εξακριβώσεως Αυτοκινήτου MERCEDES ΥΑΜ-3704
(αριθ. κυκλοφορίας)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΓII
Κωδικός: ΓΙ/φ31
Τίτλος: «6 75-82 Δήμος Υμηττού Οδοί - Πεζοδρόμια - Όρια - Εργολάβοι Δημοπρασίαι - Μισθώσεις - Διακηρύξεις»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τα διοικητικά όρια του Δήμου, για
τα δημοτικά κτήματα, την κατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων, δημοπρασίες,
μισθώσεις κτιρίων, έγγραφα εκλογικού περιεχομένου κ.ά. Υπάρχουν 10 υποφάκελοι,
1973-1982.
υπ.1. «79 Διοικητικά όρια του Δήμου Υμηττού» 1979
υπ.2. «80 Δάνεια Δήμου Υμηττού»
υπ.3. «80ον Δάνειο 50.000.000 για την στέγαση ορόφου για το ΙΚΑ» 1973
υπ.4. «81 1) Δημοτικά κτήματα. Βάρη επ’ αυτών, 2) Κτηματολόγιον»
υπ.5. «9-81 Δημοτικά κτήματα. Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων»
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υπ.6. «75-76 1) οδοί – 2) πεζοδρόμια και κρασπεδόρειθρα – 3) εργολάβοι α΄-η΄ 7576»
υπ.7. «78. Προτομή Νέστορος Δημοπούλου»
υπ.8. «Όρια Δήμου με Ηλιούπολη»
υπ.9. «77 Εκλογικά»
υπ.10. «82 Δημοπρασίαι, διακηρύξεις, μισθώσεις, επιτάξεις»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΑIII
Κωδικός: ΓΙ/φ32
Τίτλος: «7 54-65 ΔΕΗ ΑΕΕ ΥΔΑΤΩΝ»
Περιγραφή: Περιέχει ποικίλα έγγραφα που αφορούν την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και τις
αποχετεύσεις, την Δ.Ε.Η., τα ακάλυπτα δημοτικά οικόπεδα και ακίνητα, τοπικές
εφημερίδες και εργοστάσια κ.ά. Υπάρχουν 14 υποφάκελοι, 1962-1980.
υπ.1. «54 Α.Ε. Ε.Υ.Δ.Α.Π. Ο.Α.Π. Ε.Υ.Δ.Α.Π.»
υπ.2. «54α/1 Έγγραφα και εξώδικα κατά Ο.Α.Π.»
υπ.3. «54α/2 Αποχέτευσης Εγκύκλιοι»
υπ.4. «55 Δ.Ε.Η.»
υπ.5. «55α Χρέη αποχετεύσεις Διαγραφαί»
υπ.6. «56-56α Διάφορα. Σύλλογοι Δήμου Υμηττού»
υπ.7. «57 Δήμος Υμηττού. Έρευνα δια τ’ ακάλυπτα οικόπεδα του Δήμου Υμηττού
και τινά ακίνητα»
υπ.8. «58 Εφημερίς. Τα Νέα του Υμηττού»
υπ.9. «58α Σήμα Υμηττός»
υπ.10. «59 Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα» […]
υπ.11. «60-61 Δήμος Υμηττού Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Δ.Ξ.Ε.»
υπ.12. «62 Μαλτσινιώτη Εργοστάσιον»
υπ.13. «63 Εργοστάσιον Χαρτονοποιίας Χατζοπούλου»
υπ.14. «64-65 1) Γνωμοδοτήσεις, 2) Λόγοι»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ33
Τίτλος: «8) κατασκευή 35 οδών»
Περιγραφή: Πρόκειται για πρωτόκολλα ανάθεσης έργων, λογαριασμούς και
απολογισμούς αυτών, σχετική αλληλογραφία και σχέδια των έργων. Υπάρχουν 5
υποφάκελοι, 1972-1977
υπ.1. «Έργον: κατασκευή 10 οδών/ επιβλέπων: Σπ. Οικονόμου/ ανάδοχος: Αθ.
Ανυφαντής»
υπ.2. «Δήμος Υμηττού κατασκευή 14 οδών/ εργ. Παπαθανασίου»
υπ.3. «Δήμος Υμηττού/ Τεχνική Υπηρεσία/ 2ος Λογαριασμός/ Κατασκευή 35 οδών
(εργολαβία: Θεοφ. Ζερβογιάννη)»
υπ.4. «Έργον: κατασκευή 35 οδών/ εργολαβία Θεοφ. Ζερβογιάννη/ 1ος Λογαριασμός
και πιστοποίησις εργασιών»
υπ.5. «Μελέτη οδοποιίας (κατασκευή 35 οδών)»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 422 φύλλα
Σημείωση:
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Κωδικός: ΓΙ/φ34
Τίτλος: «10) Δήμος Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία, την επισκευή ή τη
συντήρηση εγγειοβελτιωτικά έργων του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι,
1973.
υπ.1. «Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος Υμηττού, Τεχνική Υπηρεσία.
Αριθ. μελέτης 1/73, Αριθ. μελέτης Τ.Υ.Δ.Κ. 2/73. Έργον: Κατασκευή τοίχου
αντιστηρίξεως οδού Δίστομου»
υπ.2. «Νομαρχία Αττικής, Δ/σμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ., Δήμος Υμηττού Αριθ. μελέτης
19/73. Έργον: Επισκευή κινητήρος οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου
τύπου Mercedes 312»
υπ.3. «Αριθ. Μελέτης 30/73, Δήμος: Υμηττού, Έργον: οδοποιία (κατασκευή 46
οδών)»
υπ.4. «Αριθ. μελέτης 12/73, Αριθ. Μελέτης 3/73 Τ.Υ.Δ. Υμηττού. Δήμος: Υμηττού.
Έργον: Συντήρησις δι’ ασφαλτοτάπητος διαφόρων οδών»
Παρατηρήσεις: Περιέχει 4 λυτά έγγραφα εκτός των υποφακέλων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΓII
Κωδικός: ΓΙ/φ35
Τίτλος: «Κατασκευή πίδακος κεντρ. πλατ. Υμηττού, επιβλέπων: Κων/νος Δ.
Γλύστρας, ανάδοχος: Γεωργ. Κ. Μακρής»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με τη δημιουργία σιντριβανιού στην
κεντρική πλατεία του Υμηττού. Περιέχει πρωτόκολλα ανάθεσης και παραλαβής του
έργου. Επίσης, περιέχει πολεοδομικούς χάρτες του Δήμου, που καθορίζουν τις θέσεις
των δημοτικών κτιρίων, ιδρυμάτων κλπ. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι, 1973-1976.
υπ.1. «Κατασκευή πίδακος κεντρ. πλατ. Υμηττού»
υπ.2. «Κατασκευή πίδακος κεντρ. πλατ. Υμηττού»
υπ.3. «Καθορισμός θέσεως δημοσίων κτιρίων, ιδρυμάτων κλπ.»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις: 48 φύλλα
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ36
Τίτλος: «Ανάλυση τιμών έργον οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο)»
Περιγραφή: Πρόκειται για 145 δακτυλόγραφες σελίδες από το Υπουργείο Δημοσίων
Έργων με θέμα την ανάλυση των τιμών των έργων οδοποιίας, 2.6.1975.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ37
Τίτλος: «Αυτοκινητοστάσιον Δήμου Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη δημιουργία στεγασμένου χώρου
για τα αυτοκίνητα του Δήμου Υμηττού, 1975.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΓII
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Κωδικός: ΓΙ/φ38
Τίτλος: «Μελέται έργων τεχνικού προγράμματος»
Περιγραφή: Περιέχει τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, λογαριασμούς-πιστώσεις,
πρωτόκολλα παραλαβής και άλλα σχετικά έγγραφα με το έργο κατασκευής 35 οδών.
Υπάρχουν 16 υποφάκελοι, 1976-1980.
υπ.1. «35 οδών»
υπ.2. «Αλληλογραφία 35 οδών»
υπ.3. «Αριθ. μελέτης Τ. Υ. Δ. Υμηττού 2/76, 4/76. Δήμος Υμηττού. Μελέτη
οδοποιίας (Κατασκευή 35 οδών)»
υπ.4. «Οδοποιία (Κατασκευή 35 οδών) Δήμος Υμηττού» […]
υπ.5. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 9ος
λογαριασμός»
υπ.6. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 8ος
λογαριασμός»
υπ.7. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 7ος
λογαριασμός»
υπ.8. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 7ος
λογαριασμός»
υπ.9. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 5ος
λογαριασμός»
υπ.10. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 4ος
λογαριασμός»
υπ.11. «Δήμος Υμηττού Κατασκευή 35 οδών. 4ος λογαριασμός Εργολαβία: Θ.
Ζερβογιάννη»
υπ.12. «Δήμος Υμηττού Τεχν. Υπηρεσία 3ος λογαριασμός Κατασκευή 35 οδών
Εργολαβία Θεοφ. Ζερβογιαννη»
υπ.13. «Δήμος Υμηττού Τεχνική Υπηρεσία 3ος λογαριασμός Κατασκευή 35 οδών
(Εργολαβία: Θεοφ. Ζερβογιαννη)»
υπ.14. «Δήμος Υμηττού Τεχνική Υπηρεσία 2ος λογαριασμός Κατασκευή 35 οδών
(Εργολαβία: Θεοφ. Ζερβογιαννη)»
υπ.15. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 1ος
λογαριασμός»
υπ.16. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών Τ.Υ.Δ.Κ.
Δήμος Υμηττού. Έργο: κατασκευή 35 οδών. Εργολαβία: Θ. Ζερβογιάννη. 2ον
πρωτόκολλο Κ.Ν.Τ. Μονάδος 2ος Συγκριτικός Πίναξ»
Παρατηρήσεις: Περιέχει ένα σώμα λυτών εγγράφων εκτός των υποφακέλων.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ39
Τίτλος: «Φ 23ΣΤ Αποχετευτικά»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου
Υμηττού. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1977-1980.
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υπ.1. «Αποχέτευση Δημοτικών Αφοδευτηρίων φ. 23/ΣΤ»
υπ.2. «Ε.Υ.Δ.Α.Π. 23ΣΤ Αποχετευτικά Ε.Υ.Δ.Α.Π. Αποχετεύσεις - υδρεύσεις καθαρισμός φρεατίων»
υπ.3. «φ. 23στ Αποχετευτικά Φ. 23ΣΤ»
υπ.4. «Κατασκευή Υδροσυλλεκτών τύπου "3" Φ. 23/στ»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ40
Τίτλος: «Φ 28 Συγκοινωνία»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα κυρίως για συγκοινωνιακές υποθέσεις του Δήμου
Υμηττού. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
όπως μονοδρομήσεις δρόμων, τοποθέτηση σήμανσης, δημιουργία ή επέκταση
λεωφορειακών γραμμών κ.ά. Υπάρχουν 7 υποφάκελοι, 1977-1985.
υπ.1. «28Ε Τοποθέτηση στεγάστρων εις στάσεις λεωφορείων γραμμής 152»
υπ.2. «28Ε Μονοδρόμηση οδών Νάνσεν-Μεσολογγίου κλπ.»
υπ.3. «28Ε Μονοδρομήσεις οδών Δήμου Υμηττού»
υπ.4. «28Ε Σηματοδότηση στη διασταύρωση Κωνσταντινουπόλεως-ΣμύρνηςΕλευθερωτών»
υπ.5. «28Ε Συγκοινωνιακά 1) Επέκταση λεωφ. γραμμών. 2) Ίδρυση νέων λ. γραμμών.
3) Κατασκευή λεωφ. Αγίας Παρασκευής – Σταυρού Γλυφάδας»
υπ.6. «28Ε Συγκοινωνία»
υπ.7. «28Ε 1) Επέκτασις λεωφορειακής γραμμής Πειραιώς – Καλλιθέας – Δάφνης
μέχρι Πλ[ατεία] Υμηττού. 2) Σηματοδότησις εις κόμβον Λ. Όλγας-Τριπόλεως»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙ/φ41
Τίτλος: «1979 Φ23θ Τηλεφωνικά σήματα - Άδειαι εκσκαφής από 1979 έως …»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση δρόμων και άλλων
έργων, αλληλογραφία σχετική με την έκδοση αδειών εκσκαφής εταιρειών όπως η
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.ά. Υπάρχουν 2 υποφάκελοι, 1979-1984.
υπ.1. «Φάκελλος σημάτων φ 23θ/2 Τηλεφωνικά σήματα από Δήμον προς ΟΑΠ - Από
ΟΑΠ προς Δήμον - Προς ΔΚΕΟ ΕΥΔΑΠ. - Αποκατάστασις λεωφ. δρόμων Καθιζήσεις»
υπ.2. «φ23 23θ/2 23θ/3 23θ/4 23θ/5 Άδειαι εκσκαφής υπό οργανισμών κοινής
ωφελείας χορηγούμεναι υπό του Δήμου Υμηττού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:

ΙΙ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΥ

Κωδικός: ΓΙI/φ1
Τίτλος: «Αυτοκίνητα Δήμου, Ι.Κ.Α»
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Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με 1) υποθέσεις του ΙΚΑ και 2) με την
προμήθεια και την αντικατάσταση παλαιού αυτοκινήτου καθαριότητας και
αυτοκινήτου καταβρεχτήρα του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 5 υποφάκελοι, 19361969.
υπ.1. «8Α ΙΚΑ»
υπ.2. «Προμήθεια αυτοκινήτου καθαριότητος και τα σχετικά δια προμήθειαν
καταβρεκτήρος»
υπ.3. «Δήμος Υμηττού. Σχετικά με δημοπρασίαι προμηθείας φορτηγού αυτοκινήτου»
[…]
υπ.4. «Καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου φ. 6/8, φ. 10.γ»
υπ.5. «Αυτοκίνητα Δήμου 1936-1964»
Παρατηρήσεις: Περιέχει 22 βιβλιάρια Αγοράς Ενσήμων, 1946-1963.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΔI
Κωδικός: ΓΙI/φ2
Τίτλος: «16 139-145 Αυτοκίνητα καθαριότητος αγωγαί σχετικαί με αυτά»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την προμήθεια δυο
απορριμματοφόρων οχημάτων, ενός πούλμαν και την αποδοχή δωρεάς ενός
αυτοκινήτου. Επίσης, περιέχει έγγραφα σχετικά με μια δικαστική αγωγή για ατύχημα
με αυτοκίνητα του Δήμου. Υπάρχουν 6 υποφάκελοι, 1968-1989.
υπ.1. «139Α Προμήθεια (2) Δύο Νέων Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων» […]
υπ.2. «139 Τα Νέα Αυτοκίνητα Καθαριότητας» […]
υπ.3. «140 UNIMOC»
υπ.4. «141 Πούλμαν του Δήμου»
υπ.5. «Δωρεαί Αυτοκινήτων»
υπ.6. «Σύγκρουση Αυτοκινήτων Καθαριότητας Δήμου Υμηττού 145»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση: Βλ. ΑIV
Κωδικός: ΓΙI/φ3
Τίτλος: «198992 Αυτοκίνητον καθαριότητας του Δήμου Υμηττού», «Αυτοκίνητον
198992»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την προμήθεια, την ασφάλιση και
την επισκευή ενός απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Υμηττού. Υπάρχουν 5
υποφάκελοι, 1965-1980.
υπ.1.«1. Αυτοκίνητον 198992. Προμήθεια αυτοκινήτου»
υπ.2. «2. Αυτοκίνητον 198992. Ασφάλεια αυτοκινήτου»
υπ.3. «3. Αυτοκίνητον 198992. Επισκευαί αυτοκινήτου»
υπ.4. «4. Αυτοκίνητον 198992. Προμήθεια ειδών: α) ελαστικών, β) συσσωρευτών»
υπ. 5. «Ασφάλεια αυτοκινήτου 198992»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΓΙI/φ4
Τίτλος: «Απορριμματοφόρα αυτοκίνητα 1978»
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Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν α) την προμήθεια – αγορά (1978)
και β) την ασφάλιση απορριμματοφόρων οχημάτων (1979). Επίσης, περιέχει και
ανανεώσεις των ασφαλίστρων μετά το 1980. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι, 1978-1980.
υπ.1. «Απορριμματοφόρο αυτ/το μετά συμπιεστού 12 Μ3 αριθμ. κυκλ. ΟΡ-1874»
υπ.2. «Απορριμματοφόρο αυτ/το μετά συμπιεστού 12 Μ3 αριθμ. Κυκλ. ΟΡ-1875»
υπ.3. «Μελέτη κλτ. προμήθειας δύο (2) απορ/φόρων αυτοκινήτων Δήμου Υμηττού»
υπ.4. «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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Δ. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ
I. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
Κωδικός: ΔI/φ1
Τίτλος: «Υγειονομική Επιτροπή»
Περιγραφή: Αλληλογραφία της κοινότητας Υμηττού με το υγειονομικό κέντρο
Αθήνας για τον προληπτικό εμβολιασμό των κατοίκων, την καταπολέμηση επιδημιών
(τύφος, δαμαλισμός), τη χορήγηση φαρμάκων, καθώς και για άλλα παρόμοια θέματα.
Κατάλογος των εμβολιασθέντων βρεφών του 1936. 1936-1942
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/φ2
Τίτλος: «Βεβαιώσεις Ιερέων-Γιατρών 1969», «Έντυπα ΟΓΑ»
Περιγραφή: υπάρχουν 5 υποφάκελοι καθώς και λυτά έγγραφα που σχετίζονται με
εκλογές-Σύνταγμα-Δημοψήφισμα.
υπ.1. «Έγγραφα εκλογικά 1968-1969»
υπ.2. «Έγγραφα έχοντα σχέσιν με τα εκλογικά ετών 1965-1966-1967»
υπ.3. «Σύνταγμα-Δημοψήφισμα» 1968
υπ.4. «Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι «Δήμος Υμηττού» 1968
υπ.5 «Συμβάσεις εργασίας» 1966
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/φ3
Τίτλος: «20», «Αποφάσεις, εγκριτικαί περίσευμα 1969»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας
και της εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Υμηττού, για το χρονικό διάστημα 19671985. Υπάρχουν 9 υποφάκελοι:
υπ.1. «Αδέσποτα σκυλιά»
υπ.2. «Φ 21Γ Πανελλήνιος Ένωσις Εθελοντών Αιμοδοσίας "Η κοινωνική πρόνοια"»
υπ.3. «Πανελλήνιος Ένωσις Εθελοντών Αιμοδοσίας φ. 21γ»
υπ.4. «20Β Λειτουργία υγειονομικής υπηρεσίας ασφαλίσεως αγροτών. Εισφορά υπέρ
Νοσηλ. Ιδρυμάτων – Αιμοδοσίαι – Αγροτικά και κοινοτικά ιατρεία – Υγειον.
σταθμοί, καταστάσεις υγείας κτλ. Στατιστικαί ασθενών κτλ. (Ασφάλισις Αγροτών και
ιδιωτικών υπαλλήλων εις 29γ). Αντιλυσσικός εμβολιασμός σκύλων»
υπ.5. «20 Υγειονομικής Υπηρεσίας. 20Α Προμήθεια ειδών υγειονομικής υπηρεσίας.
Προμήθεια υγειονομικών εργαλείων, μηχανημάτων κτλ. Απόδοσις λογαριασμού
κλπ.»
υπ.6. «20.α. Προμήθεια ειδών υγειονομικής υπηρεσίας»
υπ.7. «20.β. Λειτουργία Υγειονομικής υπηρεσίας. Ασφαλίσεως αγροτών (εισφορά
υπέρ Νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αιμοδοσίαι. Αγροτικά και δημοτικά ιατρεία.
Υγειονομικοί σταθμοί. Καταστάσεις υγείας κλπ. Στατιστικαί ασθενειών κλπ.
Ασφάλιση εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων εις φ. 29γ)»
υπ.8. «Εβδομάς 12 – 19/5/1975 Εθελοντικής αιμοδοσίας»
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υπ.9. «Υγειονομικά μέτρα φ. 20.β»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β1
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο Μητρώον ασθενών της Κοινότητας Υμηττού, 1/4/194327/4/1944.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός
περιπτώσεως, ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ακριβής διεύθυνσις, ηλικία, επάγγελμα,
έγγαμος ή άγαμος, δελτίον απορίας ενορία και αριθμός, ιστορικόν (προγενέστεροι
νόσοι), κλινικά ευρήματα, διάγνωσις, θεραπευτικαί υποδείξεις και αριθμός συνταγής,
παραπομπή εις εργαστήριον ή ειδικόν νοσοκομείον (που και διατί), κατ’ οίκον
επίσκεψιν (ώρα), ημερομηνία επανόδου δια τον αυτόν λόγον εις το ιατρείον. Μέσα
στο βιβλίο υπάρχουν λυτά έγγραφα: «κατάστασις εμφαίνουσα τους εμβολιασθέντας
δι’ αντιφθειριτικού εμβολίου», παραπεμπτικά και συνταγές.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β2
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Βιβλίο καταχωρήσεως ασθενών του κοινοτικού ιατρείου, 5.1.195331.8.1954.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, διεύθυνσις, διάγνωσις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β3
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο εξετάσεως των ασθενών του κοινοτικού ιατρείου,
1.9.1954-19.9.1956.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, διεύθυνσις κατοικίας, διάγνωσις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β4
Τίτλος: «Βιβλίον εξετάσεων Ιατρείου 20.2.58»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο εξετάσεως των ασθενών του κοινοτικού ιατρείου.
20/9/1956-27/5/1957.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, διεύθυνσις κατοικίας, διάγνωσις. Στο βιβλίο
βρίσκονται και λυτά έγγραφα του Υγειονομικού Κέντρου Αττικής: κατάστασις
εμφαίνουσα τους δαμαλισθέντας και αναδαμαλισθέντας.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β5
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Τίτλος: «Βιβλίον εξετάσεων Ιατρείου 26.5.59»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο εξετάσεως των ασθενών του κοινοτικού ιατρείου.
27.5.1959-19.1. 1960.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, διεύθυνσις κατοικίας, διάγνωσις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 αριθμημένες σελίδες
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β6
Τίτλος: «Βιβλίον εξετάσεως ασθενών 1/1/61»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο εξετάσεως των ασθενών του κοινοτικού ιατρείου.
12.1960-9.1962
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 6 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, διεύθυνσις κατοικίας, διάγνωσις. Στο βιβλίο
βρίσκονται και λυτά έγγραφα, κυρίως συνταγές του ιατρείου.
Φύλλα/Διαστάσεις: 400 αριθμημένες σελίδες
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β7
Τίτλος: «Bιβλίον εξετάσεως ασθενών 1-5-63»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο ασθενών της κοινότητας Υμηττού. 1/5/196329/7/1964
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός,
ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ηλικία, έγγαμος ή άγαμος, επάγγελμα, διεύθυνσις,
ιστορικόν και πορεία της νόσου, διάγνωσις, θεραπεία, παραπομπή εις νοσοκομείον,
διαγνωστικαί εξετάσεις, παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β8
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Μητρώο ασθενών. 6.1964-9.1965
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 13 στήλες: 1) αυξ. αριθ., 2) ημερομηνία, 3)
ονοματεπώνυμο, 4) ηλικία, 5) έγγαμος – άγαμος, 6) επάγγελμα, 7) διεύθυνσις, 8)
ιστορικόν και πορεία της νόσου, 9) διάγνωσις, 10) θεραπεία, 11) παραπομπή εις
νοσοκομείον, 12) διαγνωστικαί εξετάσεις, 13) παρατηρήσεις.
Φύλλα/Διαστάσεις: 200 φύλλα, 30x40
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β9
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Χειρόγραφο Μητρώον ασθενών της κοινότητας Υμηττού. 22.9.196512.9.1966.
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός
περιπτώσεως, ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ακριβής διεύθυνσις, ηλικία, επάγγελμα,
έγγαμος ή άγαμος, δελτίον απορίας ενορία και αριθμός, ιστορικόν (προγενέστεροι
νόσοι), κλινικά ευρήματα, διάγνωσις, θεραπευτικαί υποδείξεις και αριθμός συνταγής,
παραπομπή εις εργαστήριον ή ειδικόν νοσοκομείον (που και διατί), κατ’ οίκον
επίσκεψις (ώρα), ημερομηνία επανόδου δια τον αυτόν λόγον εις το ιατρείον
Φύλλα/Διαστάσεις:
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Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β10
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Μητρώο ασθενών. 9.1966-9.1967
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες: 1) αύξων αριθμός περίπτωσης, 2)
ημερομηνία, 3) ονοματεπώνυμον, 4) ακριβής διεύθυνσις, 5) ηλικία, 6) επάγγελμα, 7)
έγγαμος ή άγαμος, 8) δελτίον απορίας ενορία και αριθμός, 9) ιστορικόν
(προγενέστεροι νόσοι), 10) κλινικά ευρήματα, 11) διάγνωσις, 12) θεραπευτικαί
υποδείξεις και αριθμός συνταγής, 13) παραπομπή εις εργαστήριον ή ειδικόν
νοσοκομείον (που και διατί), 14) κατ’ οίκον επίσκεψις (ώρα), 15) ημερομηνία
επανόδου δια τον αυτόν λόγον εις το ιατρείον
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β11
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Μητρώο ασθενών. 9.1967-12.1968
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες: 1) αύξων αριθμός περίπτωσης, 2)
ημερομηνία, 3) ονοματεπώνυμον, 4) ακριβής διεύθυνσις, 5) ηλικία, 6) επάγγελμα, 7)
έγγαμος ή άγαμος, 8) δελτίον απορίας ενορία και αριθμός, 9) ιστορικόν
(προγενέστεροι νόσοι), 10) κλινικά ευρήματα, 11) διάγνωσις, 12) θεραπευτικαί
υποδείξεις και αριθμός συνταγής, 13) παραπομπή εις εργαστήριον ή ειδικόν
νοσοκομείον (που και διατί), 14) κατ’ οίκον επίσκεψις (ώρα), 15) ημερομηνία
επανόδου δια τον αυτόν λόγον εις το ιατρείον.
Φύλλα/Διαστάσεις: 300 φύλλα, 40x30
Σημείωση:
Κωδικός: ΔI/β12
Τίτλος: «Βιβλίον εξετάσεων Ιατρείου 20.12.68»
Περιγραφή: Χειρόγραφο Μητρώον ασθενών του Δήμου Υμηττού. 20.12.19686.3.1969
Παρατηρήσεις: Περιλαμβάνει 15 στήλες με τα εξής στοιχεία: αύξων αριθμός
περιπτώσεως, ημερομηνία, ονοματεπώνυμον, ακριβής διεύθυνσις, ηλικία, επάγγελμα,
έγγαμος ή άγαμος, Δελτίον απορίας ενορία και αριθμός, ιστορικόν (προγενέστεροι
νόσοι), κλινικά ευρήματα, διάγνωσις, θεραπευτικαί υποδείξεις και αριθμός συνταγής,
παραπομπή εις εργαστήριον ή ειδικόν νοσοκομείον (που και διατί), κατ’ οίκον
επίσκεψις (ώρα), ημερομηνία επανόδου δια τον αυτόν λόγον εις το ιατρείον. Στο
τέλος του βιβλίου σημειώνεται: «κατόπιν εντολής του Δημάρχου από σήμερον 6-3-69
παύει η λειτουργία του Ιατρείου»
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
II. ΠΑΙΔΕΙΑ
Κωδικός: ΔII/φ1
Τίτλος: «22»
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Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, για το
χρονικό διάστημα 1966-1975. Υπάρχουν 13 υποφάκελοι και λυτά έγγραφα:
υπ.1. «Εκπαίδευσις Φ 22α»
υπ.2. «Εκπαίδευσις Φ 22Α»
υπ.3. «Αθλητισμός 22Β»
υπ.4. «Πνευματικόν κέντρον Φ 22α»
υπ.5. «Κέντρο λαϊκής επιμορφώσεως έτος 1970-1971 Φ 22α»
υπ.6. «Κέντρο λαϊκής επιμορφώσεως Δήμου Υμηττού Φ 22α»
υπ.7. «Κέντρο λαϊκής επιμορφώσεως περιόδου 1972-1973 Φ 22α»
υπ.8. «Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού Φ 22β»
υπ.9. «Αθλητικός Όμιλος Αμύντας Φ 22β»
υπ.10. «Εξωραϊστικός Σύλλογος "Η Αγία Φωτεινή" Φ 22β»
υπ.11. «Αθλητική Ένωσις Υμηττού-Χαραυγής Φ 22β»
υπ.12. «Κέντρο Επιμορφώσεως έτους 1974-1975. Έτος 1974 Φ 22α»
υπ.13. «Σχολικά κτίρια Φ 22α»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ2
Τίτλος: «22»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα σχετικά με τον αθλητισμό, τη φιλαρμονική και
την εκπαίδευση, κυρίως για το χρονικό διάστημα 1967-1978. Υπάρχουν 5
υποφάκελοι:
υπ.1. «Φ. 22 Β Γυμναστήρια, αθλητικαί οργανώσεις»
υπ.2. «22γ Φιλαρμονική»
υπ.3.«Φ. 22 Α Γενικά περί εκπαιδεύσεως»
υπ.4. «22 Α Βραβεύσεις μαθητών»
υπ.5. «22δ. Δωρεαί προς Σχολάς»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ3
Τίτλος: «Δήμος Υμηττού Φιλαρμονική. Αλληλογραφία»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Φιλαρμονική του Δήμου
Υμηττού, για το χρονικό διάστημα 1969-1973. Υπάρχουν 8 υποφάκελοι:
υπ.1. «Φιλαρμονική. Ταμείον Δάφνης»
υπ.2. [άτιτλο]
υπ.3. «Φιλαρμονική»
υπ.4. «Φιλαρμονική. Σύστασις – οργανισμός – Δ/σα επιτροπή»
υπ.5. «3Α Φιλαρμονική»
υπ.6. «Φιλαρμονική. Στολαί μουσικών. Αγορά – επισκευή οργάνων τιμολόγια»
υπ.7. «Υπ’ όψιν προς ενέργειαν»
υπ.8. «Δήμος Υμηττού. Φιλαρμονική. Αρχείον»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ4
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Τίτλος: «18 Φιλαρμονική – Πνευματικό Κέντρο»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της δεκαετίας του 1970 σχετικά με τη Φυλαρμονική
και το Πνευματικό Κέντρο.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ5
Τίτλος: «φ 22α Παιδεία»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1970-1980, σχετικά με την παιδεία.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ6
Τίτλος: «1-3-1973 Φάκελλος Φιλαρμονικής 1-6»
Περιγραφή: Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου
Υμηττού της περιόδου 1973-1981.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ7
Τίτλος: «Ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων»
Περιγραφή: Πρόκειται για προϋπολογισμό μελέτης, έκτασης 115 δακτυλόγραφων
σελίδων, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων – Υπηρεσία Μελετών, 5.1975
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/φ8
Τίτλος: «42α Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία Δήμου Υμηττού»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1978-1985 σχετικά με τουςπαιδικούς
σταθμούς και τα νηπιαγωγεία.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/β1
Τίτλος: «Μαθητολόγιον ή όργανα Φιλαρμονικής Σχολής Κοινότητος Υμηττού
(Δήμου 1967) από 1.6.1957»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο όπου καταγράφονται τα στοιχεία των οργάνων της
φιλαρμονικής και οι μαθητές που τα χρησιμοποιούν.
Παρατηρήσεις: Μέσα στο βιβλία υπάρχουν και 17 τετρασέλιδα με τις απουσίες των
μαθητών. 1.1976-4.1977
Φύλλα/Διαστάσεις: 12 αριθμημένα-γραμμένα φύλλα και 77 αριθμημένα-λευκά φύλλα,
Διαστάσεις 34x25
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/β2
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Τίτλος: «Φιλαρμονική Κοιν. Υμηττού Βιβλίον Πρακτικών 1957-1972 έως 25.8.1972»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο πρακτικών. 5.3.1957-18.7.1972.
Παρατηρήσεις: Στην τελευταία σελίδα αναφέρεται «το παρόν αριθμηθέν ευρέθη έχειν
σελίδας εκατόν εξήκοντα (160) και θέλη χρησιμοποιηθή ως βιβλίον πρακτικών»
5.3.1957.
Φύλλα/Διαστάσεις: 160 αριθμημένες σελίδες, 29x20
Σημείωση:
Κωδικός: ΔII/β3
Τίτλος: «Μαθητολόγιον Φιλαρμονικής Ορχησ. Σχολής Δήμου Υμηττού 1976»
Περιγραφή: Χειρόγραφο βιβλίο όπου καταγράφονται τα στοιχεία των μαθητών της
φιλαρμονικής και τα όργανα που χρησιμοποιούν.
Παρατηρήσεις: Μέσα στο βιβλία υπάρχουν επίσης 2 τετρασέλιδα και 1 φύλλο.
Φύλλα/Διαστάσεις: 3 γραμμένα φύλλα και 70 λευκά φύλλα, 34x24
Σημείωση:
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Ε. ΠΟΙΚΙΛΑ
Κωδικός: Ε/φ1
Τίτλος: [Δεν φέρει τίτλο]
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται 10 υποφάκελοι:
υπ.1. «Υπόθεσις ορφανοτροφείου Χαντζηκώστα», 1960-1965. 4 λυτά έγγραφα και
ένα σχέδιο
υπ.2. «Καθαριότης 1938-1963». Διάφορα λυτά έγγραφα και ένας υποφάκελος
«Φάκελος μειοδοτικού διαγωνισμού δια την ανάδειξιν εργολάβου αποκομιδής
απορριμμάτων της κοινότητος»
υπ.3. «Πολιτική και στρατιωτική επιστράτευσις παθητικών Άμυνα 1939-1951»,
Διάφορα λυτά έγγραφα
υπ.4. «Κοινότης Υμηττού. Φάκελος πολιτικής γεωργικής επιστρατεύσεως», 19391942. Διάφορα λυτά έγγραφα
υπ.5. Μέτρα παθητικής αεραμύνης Κοινότητος Υμηττού», 1939-1940. Διάφορα λυτά
έγγραφα
υπ.6. «Αθλητικός Όμιλος Αμύντας», 1964-1965. Διάφορα λυτά έγγραφα
υπ.7. «13. Φάκελος ονοματοθεσίας οδών και πλατειών», 1932-1935. Διάφορα λυτά
έγγραφα
υπ.8. «Δικαιολογητικά ασθενείας εργατοϋπαλλήλων (Γενικά περί υγείας)». 19381968. Διάφορα λυτά έγγραφα
υπ.9. «Κοινότης Υμηττού. Επιτροπή συλλογής εράνων υπέρ της Κοινωνικής
Προνοίας», 1940-1941. Διάφορα λυτά έγγραφα
υπ.10. «Κοινότης Υμηττού. Κατάλογος εισφορών υπέρ του εράνου Κοινωνικής
Προνοίας»,1940. Δυο έγγραφα
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ2
Τίτλος: «Εφημερίδες και έντυπα από την Κατοχή»
Περιγραφή: Πρόκειται για φωτοτυπημένες εφημερίδες και έντυπα από την περίοδο
της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ.3
Τίτλος: «Φ1»
Περιγραφή: Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι υποφάκελοι:
υπ.1. «1α Αεράμυνα 1.Φ.». Περιλαμβάνονται έγγραφα της περιόδου 1953-1971
σχετικά με την Πολιτική Άμυνα (λειτουργία σειρήνων, συναγερμού, εκπαίδευση
υπευθύνων πολιτικής άμυνας, ετήσιες ασκήσεις, εκθέσεις για πραγματοποιηθείσες
ασκήσεις, κανονισμός λειτουργίας Ανεξαρτήτου Ιδρύματος Δημοτικού Μεγάρου,
νομιμοφροσύνη προσωπικού και εργοληπτών)
υπ.2. «1.Φ. 1α Σχετικά με την προμήθεια κλ/των σειρήνων συναγερμού». Έγγραφα
της περιόδου 1951-1973 σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση των σειρήνων και
των εργοληπτών που ανελάμβαναν τα σχετικά έργα.
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υπ.3. «1.Φ. 1α Πολιτικής κινητοποιήσεως. Κάθε έγγραφο για πολιτική κινητοποίηση.
Έκτακτες ανάγκες». Έγγραφα της περιόδου 1951-1984 σχετικά με την προμήθεια
υγειονομικού και άλλου υλικού, τη δημιουργία ορυγμάτων, την συντήρηση σειρήνων
των οδών Κολοκοτρώνη και Σωκίων. Περιέχεται και το έντυπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Οδηγίαι περί οργανώσεως της υπηρεσίας πολιτικής αμύνης,
πυρασφαλείας και υγειονομικής μερίμνης των ανεξαρτήτων ιδρυμάτων, Αθήνα 1959.
υπ.4. «1β Διαφόρων εγγράφων (παν έγγραφον εμπιστευτικού περιεχομένου). Περί
δημοτικού καταστήματος, φρονημάτων κλπ. 1.Φ.» Περιέχονται σχετικά έγγραφα της
περιόδου 1952-1976.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ4
Τίτλος: «21»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με δωρεές του Δήμου Υμηττού και οργανώσεις
συλλόγων και σωματείων, για το χρονικό διάστημα 1956-1976. Υπάρχουν 3
υποφάκελοι και λυτά έγγραφα:
υπ.1. «21γ. Δωρεαί προς ιδρύματα - λοιπή πρόνοια - Έρανοι (Προς γηροκομεία.
Φιλόπτωχα σωματεία. Ορφανοτροφεία. Τυφλούς – Ερυθρού Σταυρού κλπ. Ορφανικά
επιδόματα. Διατροφή εκθέτων. Ταφή απόρων – Έρανοι – Λαχεία – Προικοδοτήσεις –
Χοροεσπερίδων – Πυροπαθών κλπ.)»
υπ.2. «Οργανώσεις Σύλλογοι Διάφορα Σωματεία φ. 21 γ, φ. 22. β, φ/13»
υπ.3. «Φ.21»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ5
Τίτλος: «23»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, για το χρονικό διάστημα 19581973. Υπάρχουν 4 υποφάκελοι:
υπ.1. «Έργα (γενικά) 1967 έως 1969 φ. 23»
υπ.2. «Πρόληψις Ατυχημάτων φ. 22/α»
υπ.3. «Πολιτικά κόμματα»
υπ.4. «Πολεοδομικά (γενικά) φ. 23. β»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ6
Τίτλος: «Αστυνομία, Ύδρευση, Σχολεία, Δημοτολόγιον από 1960 έως 1964 1950
1964»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα διάφορων θεματικών, όπως: α) αστυνομικές άδειες για
την τοποθέτηση διαφημίσεων, έγγραφα που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας,
την τήρηση της δημόσιας τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, β) έγγραφα που
αφορούν το έργο της σύνδεσης και τοποθέτησης σωλήνων ύδρευσης στην περιοχή
Καμίνια και γενικότερα έργα για το υδρευτικό δίκτυο της κοινότητας, γ) σχολικά
έγγραφα όπως καταλόγους άπορων μαθητών, την ίδρυση ή τη συντήρηση νέων
σχολείων και γυμναστηρίων, ίδρυση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, δ)
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πολεοδομικά έγγραφα και υποθέσεις για την άδεια οικοδόμησης ή τις διαμαρτυρίες
κατοίκων, ε) φορολογικά και δικαστικά έγγραφα (υποφάκελος 9) και στ) έγγραφα
δημοτολογίου κυρίως εγγραφές στα δημοτολόγια λόγω μεταδημότευσης. Υπάρχουν
10 υποφάκελοι:
υπ.1. «Αστυνομία 1960-1965»
υπ.2. «Δημοπρασία. Προμήθειες σωλήνων 1952-1953»
υπ.3. «25 Ύδρευσις ετών 1960 έως 1964, 1965»
υπ.4. «25Α Ύδρευσις 1964-1965»
υπ.5. «Σχολεία 1960 έως 1964»
υπ.6. «Πολεοδομία 1961»
υπ.7.: «Υπόθεσις Ιωάννας Αναγνωστοπούλου (πολεοδομία) 1961»
υπ.8. «Υπόθεσις κρασπεδορείθρων οδών λόφου Γερμανού 1961»
υπ.9. «1960»
υπ.10. «Δημοτολογίου 1960-61-62-63»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ 7
Τίτλος: «Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
του νομού Αττικής, για τα έτος 1966. Περιέχει ανακοινώσεις τύπου διαμαρτυρίας της
Ένωσης για την περικοπή χρημάτων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τη στηλίτευση της
τακτικής των πιστοποιητικών κοινωνιών φρονημάτων για τους εργαζόμενους, μέτρα
για την ενίσχυση της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, κατάλογος με τη
χρηματοδότηση ανά Δήμο για την εκτέλεση έργων με σκοπό την απασχόληση των
ανέργων κ.ά.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε φ.8
Τίτλος: «Φ. 26, 27» «Γενικά Θέματα -Β- -15-»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, για το χρονικό διάστημα 19661979. Υπάρχουν υποφάκελοι και έγγραφα εκτός αυτών:
υπ.1. «26.α Κληρονομιών ή Κληροδοτημάτων» […]
υπ.2. «26.β Δωρεαί παρ’ ιδιωτών» […]
υπ.3. «26.γ Δημοτικός ξενών»
υπ.4. «26.δ. Δημοτικά λουτρά»
υπ.5. «26.ε Δημοτικά σφαγεία»
υπ.6. «26.ζ Υπηρεσία κήπων και δενδροστοιχιών»
υπ.7. «26.στ Νεκροταφεία»
υπ.8. «27.α Γεωργική υπηρεσία» […]
υπ.9 «27.β Αποκατάστασις Ακτημόνων. Αστική αποκατάστασις»
υπ.10. «27.γ Κτηνοτροφία»
υπ.11. «27.δ Αγροτική τράπεζα. Γεωργικοί συνεταιρισμοί» Είναι άδειος
υπ.12. «27.ε Δασικών γενικών ζητημάτων»
υπ.13. «27.στ Ανάπτυξη πρασίνου»
Παρατηρήσεις: Οι υπ.3., υπ.4., και υπ.6. είναι κενοί.
Φύλλα/Διαστάσεις:
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Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ9
Τίτλος: «Φ. 28 Λαϊκή Αγορά»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα σχετικά με την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του
Δήμου Υμηττού, για το χρονικό διάστημα 1966-1984. Πιο συγκεκριμένα
αναφέρονται στα κριτήρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας, τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Υμηττού στην Γνωμοδοτική Επιτροπή
για θέματα Λαϊκών Αγορών, καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού για
τη λαϊκή αγορά, τον καθορισμό του τόπου της λαϊκής, καθώς επίσης και την
μεταφορά της σε άλλη περιοχή. Υπάρχουν 3 υποφάκελοι:
υπ.1 «φ. 28ζ Λαϊκή Αγορά Δήμου Υμηττού (Ενέργειες Συλλόγου Δημ. Γυναικών)»
υπ.2. «Υπουργείο Εμπορίου 1975-74-73 Λαϊκή Αγορά φ. 28ζ/1»
υπ.3. «28 Ζ Λαϊκή Αγορά Δήμου Υμηττού»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ10
Τίτλος: «Φ. 28»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, για το χρονικό διάστημα 19671985. Υπάρχουν 12 υποφάκελοι και 3 έγγραφα εκτός αυτών:
υπ.1. «Θέμα 21ον 156. Προσδιορισμός και καθορισμός τελών καθαριότητας και
φωτισμού χώρων λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Υμηττού για το έτος 1985» […]
υπ.2. «28γ ΕΟΚ»
υπ.3. «φ. 28 β Μεταφορά της ΙΗ΄ Οικ. Εφορίας»
υπ.4. «28.α. Αγροτική Ασφάλεια»
υπ.5. «28.β Οικονομική Εφορία»
υπ.6. «28.γ. Εφορία Καπνού» Είναι άδειος
υπ.7. «28.δ. Θρησκευμάτων» […]
υπ.8. «φ. 28.ε ΟΤΕ, ΕΛΤΑ φωτειναί διαφημιστικαί πινακίδαι»
υπ.9. «Φ. 28 Ζ. 28.ζ. Λοιπών Υπηρεσιών. Διαφόρων πληροφοριών (Δικαστικών
αρχών κ.λ.π.)»
υπ.10. «28 Ζ Λοιπών υπηρεσιών. Διαφόρων πληροφοριών (Δικαστικών Αρχών κλπ)»
υπ.11. «Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχίας Αττικής, Διαμέρισμα Αθηνών, Δήμος
Υμηττού. Φ. 28»
υπ.12. «Αστυνομικαί Παραβάσεις Φ. 28 στ»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ11
Τίτλος: «Δεξίωσις Ολυμπιονίκου Γαλακτόπουλου»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν α) την διεξαγωγή δεξίωσης προς
τιμήν του ολυμπιονίκη Πέτρου Γαλακτόπουλου το 1968 και β) τα αποκαλυπτήρια
προτομής του ίδιου, το έτος 1971.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
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Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ12
Τίτλος: «8 66-74 Δημοτικός κώδιξ – Προστασία πολεμιστών – Προστασία
περιβάλλοντος – Πολιτική άμυνα – Μηνύσεις – Πληροφορίαι δια διάφορα οικόπεδα
κλπ.»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα της περιόδου 1970-1980.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση
Κωδικός: Ε/φ13
Τίτλος: «30α»
Περιγραφή: Περιέχει έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, για το χρονικό διάστημα 19751978. Υπάρχουν 10 υποφάκελοι:
υπ.1. «1) Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, 2) Σταυροφορία
Ειρήνης, 3) "Τελική Πράξη" Συνδιάσκεψης Ελσίνκι»
υπ.2. «Ελληνική Επιτροπή Αλληλεγγύης για τη Χιλή»
υπ.3. «Πανελλήνια Επιτροπή Αλληλεγγύης προς τον Κυπριακό Λαό»
υπ.4. «Περί Θεάτρου»
υπ.5. «30α Θέμα 12ο (136) Έκφραση αποδοκιμασίας δια την παρασκευήν βόμβας
νετρονίου»
υπ.6. «Πανελλήνια σύσκεψη Δημάρχων 18-1-76»
υπ.7. «Περί των στρατιωτικών βάσεων εις Ελλάδα»
υπ.8. «Περί διώξεως του Λαθρεμπορίου»
υπ.9. «30Α Θέμα 7ον Για το Νομοσχέδιο περί τρομοκρατίας»
υπ.10. «φ. 30α Προσκλήσεις προς την Δημοτικήν αρχή. Διάφορα»
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ14
Τίτλος: «Αφαίρεσις προτομής ζώντος Αθλητού Πέτρου Γαλακτόπουλου εκ της
Κεντρικής Πλατείας Δήμου Υμηττού»
Περιγραφή: Πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την αφαίρεση της προτομής του
ολυμπιονίκη Πέτρου Γαλακτόπουλου το έτος 1976.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
Κωδικός: Ε/φ15
Τίτλος: «Καταστατικά τοπικών Συλλόγων»
Περιγραφή: Περιέχει καταστατικά, κυρίως, φοιτητικών συλλόγων, σε
φωτοαντίγραφα. Πιο συγκεκριμένα περιέχει τα ακόλουθα: α) «Φοιτητικός Σύλλογος
Επαρχίας Πατρών. Καταστατικόν», β) «Σύλλογος φοιτητών και σπουδαστών Πάτρας.
Καταστατικό», γ) «Καταστατικόν του σωματείου "Συνδικάτον Πάσης Φύσεως
Ιδρυτικών Υπαλλήλων Αθηνών και Περιχώρων"», δ) «Καταστατικόν του συλλόγου
των σπουδαστών», ε) «Καταστατικόν του εν Αθήναις ιδρυθέντος και εδρεύοντος
σωματείου υπό την επωνυμίαν "Πανηπειρωτικού φοιτητικού συλλόγου"», στ)
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«Καταστατικόν του σωματείου "Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων σπουδαστών"», ζ)
«Καταστατικόν του εν Αθήναις ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωματείου υπό την
επωνυμίαν "Σύλλογος των εν Αθήναις φοιτητών-σπουδαστών νομού Μαγνησίας,
Άνθιμος Γαζής"», η) «Καταστατικόν φοιτητικής ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών», θ)
«Καταστατικόν του εν Νέα Ιωνία σωματείου υπό την επωνυμίαν "Σύλλογος φοιτητών
Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής"», ι) «Καταστατικόν του φοιτητικού συλλόγου
Δήμου Χαϊδαρίου Αθηνών», ια) «Καταστατικόν συλλόγου Βοιωτών σπουδαστών "Ο
Πλούταρχος"», ιβ) «Καταστατικόν του εκδρομικού φοιτητικού ομίλου Ελλάδος» και
ιγ) «Καταστατικόν Κρητών φοιτητών πανεπιστημίου Ιωαννίνων». Τέλος, περιέχει και
έναν ονομαστικό κατάλογο φοιτητών οι οποίοι έχουν υποστεί πειθαρχικό έλεγχο.
Παρατηρήσεις:
Φύλλα/Διαστάσεις:
Σημείωση:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
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