
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

1951-1980



Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΙ/φ1
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς, κυρίως, φορείς 

ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού) εισερχό-
μενα και εξερχόμενα έγγραφα των ετών 1950-1954.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 13 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου». Περίπου 350 φύλλα. 

ΑΙ/φ2
Περιεχόμενο:  Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές του υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλων υπουργείων, καθώς και σχετική αλληλογραφία των ετών 1950-
1951. Πρόκειται, κυρίως, για εγκυκλίους με τα σχετικά διαβιβαστικά, που 
κοινοποιούνταν σε όλους τους Δήμους και αφορούσαν ποικίλα θέματα 
διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εισερχόμενα Υπουργείου 
Εσωτερικών και διάφορων Υπουργείων 1950-1951». Περίπου 80 φύλλα.

ΑΙ/φ3 α-ιγ
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με συνοδευτικά διαβι-

βαστικά έγγραφα προς τη Νομαρχία για έγκριση, των ετών 1950-1964 
(κάθε υποφάκελος περιλαμβάνει τις αποφάσεις ενός ή δύο ετών). Οι 
περισσότερες αποφάσεις σχετίζονται με θέματα οικονομικού ή τεχνικού 
περιεχομένου, για τη διεκπεραίωση των οποίων ο Δήμος ζητά έγκριση 
από τη Νομαρχία των απαιτούμενων κονδυλίων.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 13 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Στους περισ-
σότερους υποφακέλους υπάρχουν κυρίως τα διαβιβαστικά προς τη Νομαρχία 
και όχι οι αποφάσεις. Περίπου 1.500 φύλλα.

ΑΙ/φ4
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές της Νομαρχίας καθώς και 

σχετική αλληλογραφία των ετών 1951-1952. 
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Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εισερχόμενα Νομαρχίας 1951-
1952». Περίπου 80 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ5
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1951-1955. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 500 φύλλα.

ΑΙ/φ6
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου των ετών 1951-1955 ποικίλου περι-

εχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού).

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙ/φ7
Περιεχόμενο: Ψηφίσματα των ετών 1951-1965 και 1973-1979, ποικίλου πε-

ριεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού), σχέδια ημερησίων 
διατάξεων των ετών 1951-1967 και προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου των ετών 1953-1954.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 8 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 500 φύλλα.

ΑΙ/φ8
Περιεχόμενο: Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, αλληλογραφία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ποικίλα έγγραφα των ετών 1952-1959.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 7 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο 
φάκελος έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου». Περίπου 400 
φύλλα.

ΑΙ/φ9
Περιεχόμενο: Φάκελος των διοικητικών υπηρεσιών· αποτελείται από 6 

υποφακέλους: 
υπ. 1. Όρια Δήμου Δραπετσώνας, 1952-1967.
υπ. 2. «Φάκελος προκηρύξεως πανελληνίου διαγωνισμού μετονομασίας 

του Δήμου Δραπετσώνας, 1968».
υπ. 3. «Υιοθεσία κοινότητος Κτίσματα, 1969-1970».
υπ. 4. «Φάκελος επιτροπής εθνικής διαφωτίσεως και πνευματικής ανα-

πτύξεως του Δήμου Δραπετσώνας, 1969-1972».
υπ. 5. «Φάκελος μηνιαίας δραστηριότητος, 1970».
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υπ. 6. «Φάκελος δελτίων δραστηριότητος του Δήμου, 1971-1977».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 300 φύλλα, 
καθώς και κάποια φύλλα εφημερίδων.

ΑΙ/φ10
Περιεχόμενο: Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1952-1980, στα 

οποία συνήθως υπάρχει κάποια καταχώρηση του Δήμου, τις περισσότερες 
φορές προκήρυξη διαγωνισμού για τεχνικά έργα. 

ΑΙ/φ11
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές της Νομαρχίας καθώς και 

σχετική αλληλογραφία του 1953. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Νομαρχία». Περίπου 80 φύλλα. 
Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ12
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία και σχέδια αλληλογραφίας των Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου με τη Νομαρχία και άλλες υπηρεσίες των ετών 
1953-1954. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Σχέδια αλληλογραφίας Διοικητικών 
Υπηρεσιών». Περίπου 30 φύλλα.

ΑΙ/φ13
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1954. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εισερχόμενα έγγραφα Νομαρχίας 
1954». Περίπου 80 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ14
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διαφόρων υπουργείων, 

καθώς και σχετική αλληλογραφία των ετών 1954-1955. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εισερχόμενα έγγραφα διαφόρων 
Υπουργείων 1954-1955». Περίπου 80 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ15
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία 

των ετών 1954-1955. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι-Αλληλογραφία 
Νομαρχίας 1954-1955». Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 
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ΑΙ/φ16
Περιεχόμενο: Αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής των ετών 1954-1967, 

ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού).

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 450 φύλλα.

ΑΙ/φ17
Περιεχόμενο: Φάκελος των διοικητικών υπηρεσιών της περιόδου 1954-1979· 

αποτελείται από 13 υποφακέλους τα θέματα των οποίων αφορούν α) 
επιτροπές που έχουν συσταθεί στα πλαίσια του Δήμου: Επιτροπή λαϊκών 
αθλητικών αγώνων 1969-1970 ή Επιτροπή μόλυνσης 1978· β) εκδηλώσεις: 
η ναυτική εβδομάδα του 1974 και γ) τα έργα δενδροφύτευσης του Δήμου 
από το 1954. Οι υποφάκελοι περιέχουν ποικίλα έγγραφα, αλληλογραφία 
του Δημάρχου με τη Νομαρχία και εξερχόμενη αλληλογραφία.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙ/φ18
Περιεχόμενο: Σώμα χειρόγραφων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου των 

ετών 1955-1956, τηλεγραφήματα και προσκλήσεις, καθώς και συνταγές 
φαρμάκων και κατάλογοι δικαιούχων των ετών 1955-1959.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 7 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο 
φάκελος έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου». Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙ/φ19
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία των ετών 1955-1956. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο 
φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εισερχόμενα έγγραφα Νομαρχίας 1955-1956». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ20
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1956-1957. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 450 φύλλα.

ΑΙ/φ21
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1957. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1957». 
Περίπου 50 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.
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ΑΙ/φ22
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου ποικίλου περιεχομένου (διοι-

κητικού, οικονομικού, κοινωνικού), εγκύκλιοι, αιτήσεις χρηματοδότησης, 
οικονομικοί απολογισμοί, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα των 
ετών 1957-1971.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 10 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 500 
φύλλα.

ΑΙ/φ23
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου: 

αλληλογραφία, εγκύκλιοι, αιτήσεις χρηματοδότησης, οικονομικοί απολο-
γισμοί, χρηματικά εντάλματα, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου των 
ετών 1957-1979 και δικαστικά έγγραφα. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου», ενώ σχετικό 
υλικό υπάρχει και στην Οικονομική Υπηρεσία. Περίπου 500 φύλλα.

ΑΙ/φ24
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1958. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1958». 
Περίπου 120 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ25
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1958-1962. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 550 φύλλα.

ΑΙ/φ26
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που σχετίζονται με γιορτές και τελετές που 

διοργάνωσε ο Δήμος την περίοδο 1958-1967 και 1967-1969. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο 
φάκελος έφερε την ένδειξη: «Φάκελος τελετών και δεξιώσεων». Περίπου 500 
φύλλα.

ΑΙ/φ27
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα μισθολογικού και οικονομικού περιεχομένου: 

μισθολογικοί πίνακες προσωπικού αιτήσεις και σχετική αλληλογραφία 
των ετών 1958-1983.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο 
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φάκελος έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου», ενώ σχετικό υλικό υπάρχει 
και στην Οικονομική Υπηρεσία. Περίπου 200 φύλλα.

ΑΙ/φ28
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1959. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1959». 

Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ29
Περιεχόμενο: Ποικίλες αποφάσεις του Δημάρχου Μαρίνου Κοσκινά κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης (1959-1964) και τρίτης θητείας του (1964-1967). 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Φάκελος αποφάσεων Δημάρχου Μαρίνου 
Κοσκινά». Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙ/φ30
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1960. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1960». 
Περίπου 200 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ31
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1961. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1961». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ32
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1962. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1962».  
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ33
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1962 και 

1964-1967. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 500 

φύλλα.
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ΑΙ/φ34
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1963. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1963». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ35
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1964. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1964». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.  

ΑΙ/φ36
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1965. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1965».   
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ37 α-θ
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με συνοδευτικά διαβι-

βαστικά έγγραφα προς την Νομαρχία για έγκριση των ετών 1965-1977 
(κάθε υποφάκελος περιλαμβάνει τις αποφάσεις ενός ή δύο ετών). 
Οι περισσότερες αποφάσεις σχετίζονται με θέματα οικονομικού και 
τεχνικού περιεχομένου, όπου ο Δήμος ζητά έγκριση των κονδυλίων που 
απαιτούνται για την υλοποίησή τους από τη Νομαρχία.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 9 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Στους περισ-
σότερους φακέλους υπάρχουν κυρίως τα διαβιβαστικά προς τη Νομαρχία και 
όχι οι αποφάσεις. Περίπου 1.300 φύλλα.

ΑΙ/φ38
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1966. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1966». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ39
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία του 1967. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Νομαρχίας 1967». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 
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ΑΙ/φ40
Περιεχόμενο: Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1967-1971 και 1974-

1975. 

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για πρακτικά μεμονωμένων συνεδριάσεων των παραπάνω 
ετών που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙ/φ41
Περιεχόμενο: Αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής των ετών 1967-1979, 

ποικίλου περιεχομένου: διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 400 
φύλλα.

ΑΙ/φ42
Περιεχόμενο: Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, αλληλογραφία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ποικίλα έγγραφα των ετών 1967-1979.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 9 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου». Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙ/φ43
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1968. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1968». Περίπου 250 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ44
Περιεχόμενο: Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου 

των ετών 1968-1982. 

Παρατηρήσεις: Δεν συνιστούν πλήρες σώμα των πρακτικών της περιόδου. Περίπου 
3.000 φύλλα.

ΑΙ/φ45
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1969. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1969». Περίπου 200 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ46
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1969-1971. 
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Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 600 
φύλλα.

ΑΙ/φ47
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που σχετίζονται με γιορτές και τελετές που 

διοργάνωσε ο Δήμος την περίοδο 1969-1971. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Φάκελος τελετών και δεξιώσεων». Περίπου 600 φύλλα.

ΑΙ/φ48
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1970. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1970». Περίπου 250 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ49
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1971. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1971». Περίπου 200 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ50
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διαταγές της Νομαρχίας, καθώς και σχετική 

αλληλογραφία των ετών 1971-1976. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Διαταγαί Νομαρχίας 1971-1976». 
Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ51
Περιεχόμενο: Σκόρπιοι φάκελοι των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της περιόδου 1971-1979. Ο κάθε υποφάκελος αφορά μία ή δύο 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον κάθε έναν περιέχονται 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι παρόντες σύμβουλοι, ενίοτε 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και οι αποφάσεις, ενώ υπάρχει και 
αλληλογραφία με την Νομαρχία για την έγκριση ή την απόρριψη κάποιου 
θέματος.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 27 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Σχετικά συνεδριάσεων Δ.Σ.». Δεν είναι όλοι οι υποφάκελοι 
πλήρεις. Περίπου 300 φύλλα.



12 Δημοτικο Αρχειο ΔρΑπετσωνΑσ

ΑΙ/φ52
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1972. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 
1972». Περίπου 200 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ53
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς κυρίως φορείς 

ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού), εισερ-
χόμενα και εξερχόμενα έγγραφα των ετών 1972-1977.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 13 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου». Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙ/φ54
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1973. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1973». Περίπου 200 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ55
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1973-1976. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 600 
φύλλα.

ΑΙ/φ56
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1974. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1974». Περίπου 300 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ57
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές του υπουργείου Εσωτερικών 

καθώς και σχετική αλληλογραφία των ετών 1974-1982. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι υπουργείου Εσωτερικών 
1974-1982». Περίπου 100 φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2. 

ΑΙ/φ58
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1975. 
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Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1975». Περίπου 450 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ59
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1976. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1976». Περίπου 400 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.  

ΑΙ/φ60
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1977. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1977». Περίπου 400 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ61
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1977-1978. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 500 
φύλλα.

ΑΙ/φ62
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1978. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1978». Περίπου 300 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/φ63
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς κυρίως φορείς, ποι-

κίλου περιεχομένου: διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού, εισερχόμενα και 
εξερχόμενα έγγραφα των ετών 1978-1979.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Γραφείο Δημάρχου». Ένας υποφάκελος αφορά προσφυγή 
της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων κατά του τέλους 
καθαριότητος και φωτισμού. Περίπου 450 φύλλα.

ΑΙ/φ64
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι - διακηρύξεις - διαταγές διάφορων υπουργείων και 

της Νομαρχίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία του 1979. 
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Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείων - Νομαρχίας 1979». Περίπου 300 
φύλλα. Βλ. και ΑΙ/φ2.

ΑΙ/β1
Περιεχόμενο: Βιβλίο καταγραφής των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Κοινοτικού Συμβουλίου της περιόδου 6.6.1950-11.12.1950.
Περιγραφή: Χειρόγραφο, 200 αριθμημένες σελίδες, 34x25. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων 
κοινότητος Δραπετσώνας». 

ΑΙ/β2
Περιεχόμενο: Βιβλίο όπου σημειώνονταν οι αποφάσεις των συνεδριάσεων 

του Κοινοτικού Συμβουλίου της περιόδου 6.6.1950-11.12.1950.
Περιγραφή: Χειρόγραφο, 200 αριθμημένες σελίδες, 34x25. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον αποφάσεων κοινοτικού συμ-
βουλίου, κοινότητος Δραπετσώνας». 

ΑΙ/β3
Περιεχόμενο: Συνολικό αλφαβητικό ευρετήριο των αποφάσεων του Δημο-

τικού Συμβουλίου των ετών 1951-1954.
Περιγραφή: 50 σελίδες, 25x17. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ευρετήριον αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου».

ΑΙ/β4
Περιεχόμενο: Ευρετήριο των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής των 

ετών 1955-1963.
Περιγραφή: 50 σελίδες, 20x15. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ευρετήριον. Συνεδριάσεις - απο-
φάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής περιόδου 1955-1959 και 1959-1963»· οι 
αποφάσεις σημειώνονται ανά συνεδρίαση.

ΑΙ/β5
Περιεχόμενο: Τετράδιο όπου σημειώνεται το σύνολο των εγγράφων που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά από το Δήμο προς άλλες υπηρεσίες κατά 
την περίοδο 1961-1964. 

Περιγραφή: Αποτελείται από 4 στήλες: αύξων αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου 
του εγγράφου, αρχή που απευθύνεται, αξία τελών. 100 σελίδες, 27x15.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «2ον βιβλίον χρήσεως γραμματοσήμων 
αλληλογραφίας του Δήμου Δραπετσώνας 1961-1964». 
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ΑΙ/β6
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα έγγραφα της περιόδου 9.12.1965-6.5.1966.
Περιγραφή: Η σελίδα των εισερχόμενων αποτελείται από 7 στήλες: αύξων 

αριθμός, ημερομηνία παραλαβής εγγράφου, αριθμός εισερχομένου εγ-
γράφου, τόπος εις ον εξεδόθη, εκδούσα αρχή και χρονολογία εγγρά-
φου, περίληψις εισερχομένου εγγράφου, διεύθυνσις, τμήμα, γραφείον ή 
πρόσωπον εις ο εξεδόθη. Η σελίδα των εξερχομένων αποτελείται από 6 
στήλες: αρχή προς ην απευθύνεται, περίληψις εξερχομένου εγγράφου, 
χρονολογία εξερχομένου εγγράφου, ημερομηνία διεκπεραιώσεως, σχετι-
κοί αριθμοί, παρατηρήσεις. 200 αριθμημένες σελίδες, 41x29.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου εισερχόμενων 
και εξερχόμενων εγγράφων 9.12.1965-6.5.1966». 

ΑΙ/β7
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα έγγραφα της περιόδου 6.5.1966-15.9.1966.
Περιγραφή: Η σελίδα των εισερχόμενων αποτελείται από 7 στήλες και των 

εξερχομένων από 6 στήλες (βλ. ΑΙ/β6). 200 αριθμημένες σελίδες, 41x29. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον Πρωτοκόλλου εισερχόμενων 
και εξερχόμενων εγγράφων 6.5.1966-15.9.1966». 

ΑΙ/β8
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα έγγραφα της περιόδου 2.1.1968-18.5.1968.
Περιγραφή: Η σελίδα των εισερχόμενων αποτελείται από 7 στήλες και των 

εξερχομένων αποτελείται από 6 στήλες (βλ. ΑΙ/β6). 202 αριθμημένες 
σελίδες, 41x29. 

 
ΑΙ/β9
Περιεχόμενο: Τετράδιο όπου σημειώνεται το σύνολο των εγγράφων που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά από το Δήμο προς άλλες υπηρεσίες της 
περιόδου 1968-1969. 

Περιγραφή: Αποτελείται από 4 στήλες: αύξων αριθμός, αριθμός πρωτο-
κόλλου του εγγράφου, αρχή που απευθύνεται, αξία τελών. 100 σελίδες, 
27x15. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «4ον βιβλίον χρήσεως γραμματοσήμων 
αλληλογραφίας του Δήμου Δραπετσώνας 1968-1969».



16 Δημοτικο Αρχειο ΔρΑπετσωνΑσ

ΑΙ/β10
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα 

και εξερχόμενα έγγραφα της περιόδου 16.4.1980-17.4.1980.
Περιγραφή: Η σελίδα των εισερχόμενων αποτελείται από 7 στήλες και των 

εξερχομένων αποτελείται από 6 στήλες (βλ. ΑΙ/β6). 193 αριθμημένες 
σελίδες, 41x29. 
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ΙΙ. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΙΙ/φ1
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη δια-
γραφή όσων απεβίωσαν κατά την περίοδο 1950-1952.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 250 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ2
Περιεχόμενο: Φάκελος στον οποίο υπάρχουν πλήθος στατιστικά στοιχεία 

του Δημοτολογίου των ετών 1951-1970. Αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. «Στοιχεία Στατιστικής Κινήσεως Πληθυσμού από 1951 μέχρι σήμε-

ρον» (1970). 
υπ. 2. «Σημειώσεις στατιστικής», 1953. 
υπ. 3. «Φάκελος εγκυκλίων στατιστικής σχετικών με την απογραφή 

έτους 1980-1981». 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ3
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και πιστοποιητικά πολεμοπάθειας των ετών 1951-

1954. Αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. «Αιτήσεις και πιστοποιητικά πολεμοπάθειας, 1951».
υπ. 2. «Εξερχόμενα πιστοποιητικά πολεμοπάθειας, 1952».
υπ. 3. «Φάκελος εκδοθέντων πιστοποιητικών πολεμοπάθειας, 1953». 

Περιέχει πιστοποιητικά των ετών 1953-1954.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 250 φύλλα.

ΑΙΙ/φ4
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και πιστοποιητικά, που εκδόθηκαν το 1951. Απο-

τελείται από 4 υποφακέλους:
υπ. 1. «Δικαιολογητικά εγγραφής εις πρόχειρον Δημοτολόγιον 100-200», 

1951.
υπ. 2. «Σχέδια πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως έτους 1951». 
υπ. 3. «Πιστοποιητικά ιθαγένειας διά διαφόρους χρήσεις έτους 1951». 
υπ. 4. Δείγματα πιστοποιητικών της περιόδου 1951-1980.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι 1-3 βρέθηκαν μαζί, ενώ ο υπ. 4 τοποθετήθηκε κατά 
την ταξινόμηση. Περίπου 350 φύλλα.
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ΑΙΙ/φ5
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα (επιστολές, πιστοποιητικά, πίνακες) που 

σχετίζονται με τους θανάτους κατοίκων και δημοτών. Αποτελείται από 
2 υποφακέλους:
υπ. 1. «Εξερχόμενα έγγραφα διαγραφής αποβιωσάντων εκ μητρώων 

αρρένων 1951-1967». Υπηρεσιακές επιστολές της ληξιάρχου του Δή-
μου Δραπετσώνας προς τα ληξιαρχεία άλλων Δήμων, σχετικά με τον 
θάνατο δημοτών τους της περιόδου 1951-1967.

υπ. 2. «Εξερχόμενα έγγραφα, 1971-1977», τριμηνιαίοι πίνακες αποβιω-
σάντων και άλλα σχετικά έγγραφα της περιόδου 1971-1980. 

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: 
«Διαγραφή αποβιωσάντων». Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙ/φ6
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και πιστοποιητικά, που εκδόθηκαν το 1952. Απο-

τελείται από 2 υποφακέλους:
υπ. 1. Αιτήσεις - πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως, 1952. 
υπ. 2. Αιτήσεις - πιστοποιητικά ιθαγένειας, 1952.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 500 φύλλα.

ΑΙΙ/φ7
Περιεχόμενο: Ατομικά απογραφικά δελτία του 1952 και συνοδευτικά έγγρα-

φα, πιθανότατα ατόμων που ενεγράφησαν στο δημοτολόγιο του Δήμου 
Δραπετσώνας. 

Παρατηρήσεις: Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ8α-γ
Περιεχόμενο: Ατομικά απογραφικά δελτία του 1952 και συνοδευτικά έγ-

γραφα, ατόμων που δεν καταχωρήθηκαν στο δημοτολόγιο του Δήμου 
Δραπετσώνας. Για κάθε υποψήφιο δημότη υπάρχει ατομικός φάκελος 
που φέρει την ένδειξη: «Δεν κατεχωρήθη εις Δημοτολόγια».

Παρατηρήσεις: Στους φακέλους α-γ περιλαμβάνονται δελτία των προσώπων που τα 
επώνυμά τους αρχίζουν αντιστοίχως από τα γράμματα: Α-Κ, Κ-Π, Ρ-Ω. Σε κάθε 
φάκελο περιλαμβάνονται περίπου 500 φύλλα.

ΑΙΙ/φ9
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και πιστοποιητικά, που εκδόθηκαν το 1952 και 1953. 

Αποτελείται από 2 υποφακέλους:
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υπ. 1. «Δελτία αλλοδαπών», απογραφικά δελτία των αλλοδαπών κατοί-
κων του Δήμου Δραπετσώνας, 1952. 

υπ. 2. «Πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης, 1953» και Απο-
γραφικά Δελτία 1953.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 200 φύλλα.

ΑΙΙ/φ10
Περιεχόμενο: Αιτήσεις μεταδημότευσης που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν 

και σχετική αλληλογραφία των αρμόδιων φορέων της περιόδου 1952-
1957. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 6 υποφακέλους. Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ11
Περιεχόμενο: Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου και σχετική 

αλληλογραφία των αρμόδιων φορέων της περιόδου 1952-1958. 

Παρατηρήσεις: Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ12
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον προϊστάμενο του Δημο-

τολογίου, καθώς και με άλλους δήμους, για την εγγραφή ή τη διαγραφή 
δημοτών την περίοδο 1952-1961. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 6 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 300 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ13
Περιεχόμενο: Σώμα πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων του 1953, 

προσφυγικών οικογενειών που διεκδικούσαν αστική αποκατάσταση από 
το υπουργείο Πρόνοιας. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Πιστοποιητικά οικογενειακής 
καταστάσεως έτους 1953, Υπουργείο Προνοίας». Περίπου 500 φύλλα.

ΑΙΙ/φ14
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη δια-
γραφή όσων απεβίωσαν, της περιόδου 1953-1954.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 14 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.
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ΑΙΙ/φ15
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη διαγρα-
φή όσων απεβίωσαν, της περιόδου 1955-1956.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 14 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ16 α-δ
Περιεχόμενο: Σώμα πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων του 1957, 

προσφυγικών οικογενειών που διεκδικούσαν αστική αποκατάσταση από 
το υπουργείο Πρόνοιας. 

Παρατηρήσεις: Κάθε φάκελος έφερε την ένδειξη: «Πιστοποιητικά οικογενειακής 
καταστάσεως έτους 1957, Υπουργείο Προνοίας». Στους φακέλους α-δ 
περιλαμβάνονται δελτία των προσώπων που τα επώνυμά τους αρχίζουν 
αντιστοίχως από τα γράμματα: Α-Η, Θ-Κ, Λ-Π, Π-Τ. Σε κάθε φάκελο 
περιλαμβάνονται περίπου 500 φύλλα.

ΑΙΙ/φ17
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη δια-
γραφή όσων απεβίωσαν, της περιόδου 1957-1958.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 7 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 300 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ18
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη δια-
γραφή όσων απεβίωσαν, της περιόδου 1959-1961.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 7 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ19
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή 

στο Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και τη δια-
γραφή όσων απεβίωσαν, της περιόδου 1962-1965.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 400 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ20
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον προϊστάμενο του Δημο-
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τολογίου, καθώς και με άλλους δήμους για την εγγραφή ή διαγραφή 
δημοτών την περίοδο 1962-1966. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφάκελους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ21
Περιεχόμενο: Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου και σχετική 

αλληλογραφία των αρμόδιων φορέων της περιόδου 1962-1970. 

Παρατηρήσεις: Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ22
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1963-
1965. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 300 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ23
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1966-
1967.

Παρατηρήσεις: Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ24
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 2 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Γάμοι, υπεύθυνες δηλώσεις, 1966-1977». 
υπ. 2. «Δικαιολογητικά γάμων, 1977-1979».

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 250 φύλλα.

ΑΙΙ/φ25
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον προϊστάμενο του Δημο-

τολογίου, καθώς και με άλλους δήμους για την εγγραφή ή διαγραφή 
δημοτών την περίοδο 1967-1971. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ26
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1968-1969.

Παρατηρήσεις: Περίπου 450 φύλλα.
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ΑΙΙ/φ27
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 2 υποφακέλους:

υπ. 1. Αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων θανάτου και σχετική αλλη-
λογραφία της περιόδου 1968-1974. 

υπ. 2. «Ιατρικά Πιστοποιητικά Θανάτου» της περιόδου 1971-1972. 
Σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του αποθανόντος, καθώς και η αιτία 
θανάτου.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: 
«Διαγραφή αποβιωσάντων». Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ28
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1970-
1971. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 400 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ29
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές) την περίοδο 1971-
1972. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ30
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές) το 1972.

Παρατηρήσεις: Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙ/φ31
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον προϊστάμενο του 

δημοτολογίου, καθώς και με άλλους δήμους για την εγγραφή ή διαγραφή 
δημοτών την περίοδο 1972-1976.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 5 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 500 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ32
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές) το 1973.

Παρατηρήσεις: Περίπου 300 φύλλα.
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ΑΙΙ/φ33
Περιεχόμενο: «Ιατρικά Πιστοποιητικά Θανάτου» της περιόδου 1973-1978. 

Σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία του αποθανόντος, καθώς και η αιτία 
θανάτου.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Διαγραφή αποβιωσάντων». Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ34
Περιεχόμενο: Αιτήσεις και Πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εγγραφή στο 

Δημοτολόγιο των νεογέννητων, την τέλεση των γάμων και την διαγραφή 
όσων απεβίωσαν το 1974.

Παρατηρήσεις: Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ35
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου, με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές - διαγραφές), καθώς και συνο-
δευτική αλληλογραφία της περιόδου 1976-1977. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Κύρωση πράξεων αφορωσών 
μεταβολάς εις το Δημοτολόγιον». Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ36
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου, με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές - διαγραφές), καθώς και συνο-
δευτική αλληλογραφία της περιόδου 1977-1979. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 2 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Ο φάκελος έφερε 
την ένδειξη: «Κύρωση πράξεων αφορωσών μεταβολάς εις το Δημοτολόγιον». 
Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙ/φ37
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον προϊστάμενο του Δημο-

τολογίου, καθώς και με άλλους δήμους, για την εγγραφή ή διαγραφή 
δημοτών την περίοδο 1977-1979. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν μαζί. Περίπου 350 
φύλλα.

ΑΙΙ/φ38
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1978-
1979.

Παρατηρήσεις: Περίπου 400 φύλλα.
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ΑΙΙ/φ39
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου, με τις οποίες επικυρώνονται οι 

μεταβολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές - διαγραφές), καθώς και συνο-
δευτική αλληλογραφία του 1979. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Κύρωση πράξεων αφορωσών 
μεταβολάς εις το Δημοτολόγιον». Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙ/φ40
Περιεχόμενο: Αποφάσεις του Δημάρχου με τις οποίες επικυρώνονται οι μετα-

βολές στο Δημοτολόγιο (εγγραφές-διαγραφές), την περίοδο 1979-1980.

Παρατηρήσεις: Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙ/φ41
Περιεχόμενο:  Φάκελος με αχρονολόγητα απογραφικά δελτία και σπαράγματα 

βιβλίων του Δημοτολογίου. Αποτελείται από 2 υποφακέλους: 
υπ. 1. Αχρονολόγητα ατομικά απογραφικά δελτία.
υπ. 2. Λυτά αχρονολόγητα φύλλα από σπαράγματα βιβλίων του Δημο-

τολογίου (πιθανότατα 2 διαφορετικά βιβλία). 

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν μαζί. Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙ/β1
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται 

οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 10.8.1953-
19.10.1953.

Περιγραφή: Στο βιβλίο είναι συμπληρωμένες οι εξής στήλες: αύξων αριθ-
μός, ημερομηνία αίτησης, ονοματεπώνυμο αιτούντος, περίληψη αιτήμα-
τος, απόφαση για χορήγηση η μη, ημερομηνία χορήγησης, αρχή χορήγη-
σης. 200 περίπου σελίδες, 39x30.

ΑΙΙ/β2
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται οι 

αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 14.10.1953-2.5.1956.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1

ΑΙΙ/β3
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται 

οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 8.6.1960-
26.8.1960.

Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.
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ΑΙΙ/β4
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 

ταυτοτήτων το 1961. 
Περιγραφή: Αποτελούνταν από 4 στήλες: αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο, 

ημερομηνία, παρατηρήσεις. 70 σελίδες, 30x20.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας.

ΑΙΙ/β5
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 
ταυτοτήτων την περίοδο 1965-1966. 
Περιγραφή: 70 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β4.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας.

ΑΙΙ/β6
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου όπου καταγράφονται οι 

αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 6.9.1965-10.10.1967.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β7
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτό-

κολο ταυτοτήτων το 1967. 
Περιγραφή: 73 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β4.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας. Λείπει το εξώφυλλο.

ΑΙΙ/β8
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται οι 

αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 17.8.1970-24.11.1970.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1

ΑΙΙ/β9
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 

ταυτοτήτων την περίοδο 1970-1974. 
Περιγραφή: 70 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β4.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας.
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ΑΙΙ/β10
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται οι 

αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 5.10.1972-30.1.1973.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β11
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται 

οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 31.1.1973-7.6.1973.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β12
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 

ταυτοτήτων την περίοδο 1974-1979. 
Περιγραφή: 70 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β4.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας.

ΑΙΙ/β13
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται 

οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 24.4.1975-
5.9.1975.

Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β14
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται 

οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 6.9.1977-2.12.1977.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β15
Περιεχόμενο: Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Ληξιαρχείου, όπου καταγράφονται οι 

αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών της περιόδου 2.12.1977-28.2.1978.
Περιγραφή: 200 περίπου σελίδες, 39x30. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

ΑΙΙ/β16
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 

ταυτοτήτων το 1979. 
Περιγραφή: 70 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β4.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 
έκδοση ταυτότητας. Λείπει το εξώφυλλο.
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ΑΙΙ/β17
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο τετράδιο που το χρησιμοποιούσαν ως πρωτόκολλο 

ταυτοτήτων το 1983. 
Περιγραφή: 70 σελίδες, 30x20. Βλ. και ΑΙΙ/β1.

Παρατηρήσεις: Σημειώνονταν οι δημότες που ζητούσαν πιστοποιητικό για την 

έκδοση ταυτότητας.

ΙΙΙ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ

ΑΙΙΙ/φ1
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των βουλευτικών 

εκλογών των ετών 1951, 1952, 1953 (επαναληπτικές), 1956, 1958: εγκύκλιοι, 
εκλογικοί κατάλογοι και τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και 
πλήθος τηλεγραφημάτων.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 6 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ2
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των δημοτικών 

εκλογών των ετών 1951, 1954, 1959, 1964: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατά-
λογοι και τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλε-
γραφημάτων. Επίσης σώμα εκλογικών καταλόγων του 1958.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 6 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 400 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ3
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των βουλευτικών 

εκλογών των ετών 1961, 1963, 1964: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατάλογοι και 
τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλεγραφημάτων.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ4
Περιεχόμενο: Εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών της περιόδου 1965-

1973.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι κατάλογοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 300 φύλλα.
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ΑΙΙΙ/φ5
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν το “δημοψήφισμα” της 

δικτατορίας, το 1968 και το δημοψήφισμα του 1974: εγκύκλιοι, εκλογικοί 
κατάλογοι και τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος 
τηλε-γραφημάτων. Επίσης ποικίλα εκλογικά έντυπα της περιόδου 1966-
1967.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 300 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ6
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των βουλευτικών 

εκλογών των ετών 1974, 1977: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατάλογοι και τμήματα, 
πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλεγραφημάτων.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 250 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ7
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των δημοτικών 

εκλογών του 1975: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατάλογοι και τμήματα, πρα-
κτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλεγραφημάτων. Επίσης 
σπαράγματα μεταγενέστερων εκλογικών καταλόγων. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ8
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των δημοτικών 

εκλογών των ετών 1975 και την εκλογή των νομαρχιακών συμβούλων 
του 1977-1979: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατάλογοι και τμήματα, πρακτικά 
εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλεγραφημάτων. Επίσης σώμα 
εκλογικών καταλόγων του 1978.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 3 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 350 φύλλα.

ΑΙΙΙ/φ9
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των δημοτικών 

εκλογών του 1978 και του 1982: εγκύκλιοι, εκλογικοί κατάλογοι και 
τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και πλήθος τηλεγραφημάτων. 

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 350 φύλλα.
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ΑΙΙΙ/φ10
Περιεχόμενο: Ποικίλα έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια των βουλευ-

τικών εκλογών, καθώς και των ευρωεκλογών του 1981: εγκύκλιοι, 
εκλογικοί κατάλογοι και τμήματα, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών και 
πλήθος τηλεγραφημάτων.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 4 υποφακέλους και ένα δεμένο κατάλογο των 
εκλογικών τμημάτων της Αττικής που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 300 
φύλλα.

IV. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑIV/φ1 
Περιεχόμενο: Φάκελος δικαστικών υποθέσεων των ετών 1951-1952.  

Αποτελείται από 6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος Ενστάσεων Ερανικής Εισφοράς 1951-1952».
υπ. 2. Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Φορολογικών 

Διαφορών Δήμου Δραπετσώνας του οικονομικού έτους 1951-1952.
υπ. 3. «Εφέσεις 1-40 οικονομικού έτους 1951-1952».
υπ. 4. «Ενστάσεις ερανικής εισφοράς».
υπ. 5. «Ενστάσεις καταστημάτων».
υπ. 6. «Ενστάσεις οικιών».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 700 φύλλα.

ΑIV/φ2 
Περιεχόμενο: Φάκελος αγωγών, όπου περιέχονται ενστάσεις, γνωμοδοτήσεις 

και αποφάσεις για υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο Δραπετσώνας την 
περίοδο 1952-1954.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Αποφάσεις εκδικασθέντων 
ενστάσεων οικ. έτους 1952-1953 και 1953-1954». Περίπου 50 φύλλα.

ΑIV/φ3 
Περιεχόμενο: Φάκελος δικαστικών υποθέσεων του Δήμου με υπαλλήλους, 

ιδιώτες και το ΙΚΑ, των ετών 1952-1981. Κάθε υποφάκελος περιέχει 
συνήθως τη δικογραφία μιας υπόθεσης, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι 
συγκεντρωτικοί, όπως ο υποφάκελος: «Υποθέσεις Ειρηνοδικείου 1952-
1959» που περιέχει δικαστικές υποθέσεις ιδιωτών, εργατών και εταιρειών 
με τον Δήμο Δραπετσώνας, της περιόδου 1957-1977.

Παρατηρήσεις: Αποτελείται από 23 υποφακέλους που βρέθηκαν δεμένοι μαζί. 
Περίπου 350 φύλλα.
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ΑIV/φ4
Περιεχόμενο: Φάκελοι αγωγών, όπου περιέχονται ενστάσεις, γνωμοδοτήσεις 

και αποφάσεις για φορολογικές υποθέσεις που αφορούν τον Δήμο 
Δραπετσώνας, 1956.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Επιτροπές εκδικάσεως φορολογικών 
διαφορών, Επιτροπή εκτιμήσεως ακαλύπτων οικοπέδων 1956». Περίπου 50 φύλλα.

ΑIV/φ5
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 2 υποφάκελους με υποθέσεις που εξέτασε 

η Φορολογική Επιτροπή, καθώς και από δύο βιβλία: ένα με την έν-
δειξη «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1965» και ένα με την 
ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1965».

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος έφερε 
την ένδειξη: «Σύσταση Φορολογικών Επιτροπών 1965». Περίπου 80 φύλλα.

ΑIV/φ6 
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 3 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Εκθέσεις ακαλύπτων χώρων, 1966».
υπ. 2. «Ενστάσεις, 1967».
υπ. 3. «Σχετικά με την σύστασιν πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου 

Επιτροπής, 1967», καθώς και από ένα βιβλίο με την ένδειξη: «Βιβλίον 
Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων Φορολογικών 
Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1967».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και το βιβλίο βρέθηκαν δεμένα μαζί. Περίπου 
100 φύλλα.

ΑIV/φ7
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 3 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Προσφυγαί, 1968».
υπ. 2. «Σχετικά με την σύστασιν Φορολογικών Επιτροπών, 1968».
υπ. 3, «Εκκρεμότητες» καθώς και από δύο βιβλία: ένα με την ένδειξη: 

«Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων Φορο-
λογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1974» και ένα με την ένδειξη: 
«Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων Φορο-
λογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1974».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Περίπου 
100 φύλλα.
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ΑIV/φ8
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 4 υποφακέλους: 

υπ. 1. Απογραφικοί πίνακες ακάλυπτων χώρων, πρακτικά-αποφάσεις 
της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, αποφάσεις του υπουργείου 
Εσωτερικών και ποικίλα έγγραφα, 1968-1972.

υπ. 2. «Εκθέσεις και δηλώσεις ακαλύπτων χώρων, 1968-1971». 
υπ. 3. «Σχετικά διά την σύστασιν Εκδικαστικών Επιτροπών έτους 1969».
υπ. 4. «Σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπών Εκτιμητικών και Φορο-

λογικών διαφορών έτους 1972», καθώς και από ένα βιβλίο με την 
ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1969».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και το βιβλίο βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Σχετικά ακαλύπτων χώρων 1968-1972». Μέσα στον υπ. 2 
υπάρχουν έγγραφα και του 1972, καθώς και επιδοτήρια. Περίπου 150 φύλλα.

ΑIV/φ9
Περιεχόμενο: Φάκελος που περιέχει μισθωτήρια και πωλητήρια συμβόλαια 

ακινήτων, κλητήρια θεσπίσματα, φορολογικές δηλώσεις, εγκυκλίους και 
αλληλογραφία με την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά και τη Νομαρχία 
των ετών 1969-1971.

Παρατηρήσεις: Περίπου 200 φύλλα.

ΑIV/φ10
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 7 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Ενστάσεις, 1970».
υπ. 2. «Από την σύστασιν των εκδικαστικών επιτροπών» 1970.
υπ. 3. Αποφάσεις.
υπ. 4. «Εφέσεις, 1970».
υπ. 5 «Αντίγραφα αποφάσεων δευτεροβάθμιας επιτροπής, 1970».
υπ. 6 «Προσφυγαί έτους 1971». 
υπ. 7. «Σχετικά με την σύστασιν των εκδικαστικών επιτροπών έτους 1971»· 

καθώς και από τρία βιβλία με τις ενδείξεις: «Βιβλίον Αποφάσεων 
Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων Φορολογικών Διαφορών Δή-
μου Δραπετσώνος, 1970», «Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου 
Επιτροπής Επιλύσεων Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 
1970» και «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1971».
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Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Μέσα στον 

υπ. 2 υπάρχουν έγγραφα και του 1972, καθώς και επιδοτήρια. Περίπου 150 φύλλα.

ΑIV/φ11 
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 3 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Δηλώσεις ακαλύπτων χώρων», 1973.
υπ. 2. «Προσφυγαί»· προσφυγές-αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτρο-

πής Φορολογικών Διαφορών, 1973.
υπ. 3. «Σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπών Εκτιμητικών και Φορολο-

γικών διαφορών έτους 1973», καθώς και από ένα βιβλίο με την ένδει-
ξη «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων Φορο-
λογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1973».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Ακαλύπτων χώρων 1973». Περίπου 150 φύλλα.

ΑIV/φ12 
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 4 υποφακέλους: 

υπ. 1. Εκθέσεις-Επιδοτήρια της Επιτροπής Εκτιμήσεως Ακαλύπτων 
χώρων, 1974.

υπ. 2. «Προσφυγαί»· προσφυγές-αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτρο-
πής Φορολογικών Διαφορών, 1974.

υπ. 3. «Εφέσεις 1974»· εφέσεις, σε αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επι-
τροπής Φορολογικών Διαφορών αλλά και για ζητήματα σχετικά με 
το ΙΚΑ.

υπ. 4. «Συγκρότησις Εκδικαστικών και Εκτιμητικών Επιτροπών, 1974», 
με ποικίλα έγγραφα της επιτροπής καθώς και από δύο βιβλία: ένα με 
την ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επι-
λύσεων Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1974» και ένα 
με την ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής 
Επιλύσεων Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1974».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Ακαλύπτων χώρων 1974». Περίπου 150 φύλλα.

 
ΑIV/φ13
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 3 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Δηλώσεις ακαλύπτων χώρων» 1975.
υπ. 2. «Προσφυγαί»· προσφυγές-αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Φορολογικών Διαφορών, 1975.
υπ. 3. «Σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπών Εκτιμητικών και Φορολο-
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γικών διαφορών έτους 1975», καθώς και από δύο βιβλία: ένα με την 
ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1975» και ένα με την έν-
δειξη «Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1975».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Ακαλύπτων χώρων 1975». Περίπου 100 φύλλα.

ΑIV/φ14
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 3 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Δηλώσεις ακαλύπτων χώρων, 1976».
υπ. 2. «Προσφυγαί»· προσφυγές-αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 

Φορολογικών Διαφορών, 1976.
υπ. 3. «Σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπών Εκτιμητικών και Φορο-

λογικών διαφορών έτους 1975», καθώς και από δύο βιβλία: ένα με την 
ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1976» και ένα με την 
ένδειξη: «Βιβλίον Αποφάσεων Δευτεροβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεων 
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Δραπετσώνος, 1976».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί. Ο φάκελος 
έφερε την ένδειξη: «Ακαλύπτων χώρων 1976». Περίπου 100 φύλλα.

ΑIV/φ15
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 26 υποφακέλους που περιέχουν σχετικό υλικό 

με: α) Τις δημοπρασίες για την ενοικίαση καταστήματος για τη στέγαση 
των υπηρεσιών του Δήμου, την περίοδο 1977-1980· β) Τις δημοπρασίες για 
την ενοικίαση των δημοτικών καταστημάτων και της δημοτικής αγοράς, 
την περίοδο 1974-1980 και γ) Τις δημοπρασίες για  την διάνοιξη δρόμων 
και την κατασκευή οδοστρωμάτων, την περίοδο 1951-1977.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Σχετικό υλικό με τους 
φακέλους για τις δημοπρασίες κατασκευής οδοστρωμάτων υπάρχει κυρίως στην 
Τεχνική Υπηρεσία. Περίπου 400 φύλλα. 

ΑIV/φ16
Περιεχόμενο: Αποτελείται από 5 υποφακέλους: 

υπ. 1. «Δικόγραφα 1979».
υπ. 2. «Δικόγραφα 1980».
υπ. 3. «1981».
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υπ. 4. «Δικόγραφα, 1982».
υπ. 5. «Φάκελος Δικογράφων, 1983».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο φάκελος έφερε την 
ένδειξη: «Δικόγραφα 1979-1984». Περίπου 250 φύλλα.

V. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΑV/φ1
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1953.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 80 φύλλα.

ΑV/φ2
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1954.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 80 φύλλα.

ΑV/φ3
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1958.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 80 φύλλα.

ΑV/φ4
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1959.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 80 φύλλα.

ΑV/φ5
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1960.
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Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 80 φύλλα.

ΑV/φ6
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1961.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ7
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1962.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ8
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1963.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ9
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1964.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ10
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1965.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ11
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 
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κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1966.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ12
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1967.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 150 φύλλα.

ΑV/φ13
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1968.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 200 φύλλα.

ΑV/φ14
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1969.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 120 φύλλα.

ΑV/φ15
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1970.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ16
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1971.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.
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ΑV/φ17
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1970.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/φ18
Περιεχόμενο: Εγκύκλιοι και διακηρύξεις του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, 

κυρίως για θέματα στρατολογίας, καθώς και σχετική αλληλογραφία της 
περιόδου 1974.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εγκύκλιοι Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης». Περίπου 100 φύλλα.

ΑV/β1
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώ-

νας· καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες: αύξων αριθμός, επώνυμον, όνομα, 

όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπος γεννήσεως, στοιχεία ληξιαρχικής 
πράξεως γεννήσεως, αύξων αριθμός μητρώου αρρένων, παρατηρήσεις. 
100 περίπου σελίδες, 41x27. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «2ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 
έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β2
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώνας· 

καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες (βλ. ΑV/β1). 100 περίπου σελίδες, 

41x27. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «3ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 

έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β3
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώ-

νας· καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες (βλ. ΑV/β1). 100 περίπου σελίδες, 

41x27. 
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Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «4ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 
έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β4
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώ-

νας· καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες (βλ. ΑV/β1). 100 περίπου σελίδες, 

41x27. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «5ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 
έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β5
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώ-

νας· καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες (βλ. ΑV/β1). 100 περίπου σελίδες, 

41x27. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «8ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 
έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β6
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώ-

νας· καταγράφονται αλφαβητικά κατά έτος τα αγόρια που γεννιούνται.
Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες (βλ. ΑV/β1). 100 περίπου σελίδες, 41x27. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «9ον Μητρώον Αρρένων του Δήμου 
Δραπετσώνος Επαρχίας Πειραιώς, περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του 
έτους 1935 μέχρι και του 1967».

ΑV/β7
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο Μητρώον Αρρένων του Δήμου Δραπετσώνας 

εγγεγραμμένων συνεπεία αποφάσεων της νομαρχίας Αττικής την 
περίοδο 1951-1958. 

Περιγραφή: Αποτελείται από 10 στήλες: αύξων αριθμός, επώνυμον, όνομα, 
όνομα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Νομαρχία, Δήμος, τρόπος 
κτήσεως ελληνικής ιθαγενείας, παρατηρήσεις. 100 περίπου σελίδες, 45x31. 

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Πρόσθετον Βιβλίον Μητρώου 
Αρρένων του Δήμου Δραπετσώνος».
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VI. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑVI/φ1
Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με τον αστυνομικό διευθυντή, 

τον Νομάρχη και άλλες υπηρεσίες για διοικητικά θέματα και υποθέσεις 
του Δημοτολογίου. Περιέχει αποφάσεις Δ.Σ., εγκυκλίους Νομαρχίας, 
διαβιβαστικά και πλήθος ποικίλων εγγράφων της περιόδου 1955-1957. 

Παρατηρήσεις: Το περιεχόμενο του φακέλου συμπίπτει με τη σειρά Ι. Διοίκηση.  
Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Φάκελλος αλληλογραφίας Αστυνομικής 
Διεύθυνσης 1955-1957». Περίπου 600 φύλλα.

VII. ΠΟΙΚΙΛΑ

ΑVΙI/φ1
Περιεχόμενο: Σώμα εγγράφων που βρέθηκαν σκόρπια και ανήκουν στην 

διοικητική υπηρεσία. 50 φύλλα.

ΑVΙI/φ2
Περιεχόμενο: αποτελείται από 2 υποφακέλους:

υπ. 1. Σώμα αχρονολόγητων συμπληρωμένων απογραφικών δελτίων οικο-
γενειακής καταστάσεως των κατοίκων του Δήμου.

υπ. 2. Σώμα δελτίων συμμετοχής στο δημοψήφισμα για την συγκοινωνία 
(10.5.1966).

Παρατηρήσεις: Περίπου 100 φύλλα.



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΒΙ/φ1
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα· αποτελείται από 8 

υποφακέλους με χρηματικά εντάλματα: 
υπ. 1. «Χρηματικά εντάλματα των ετών 1951-1952». 
υπ. 2. «Χρηματικά εντάλματα, 1955-1956».
υπ. 3. «Χρηματικά εντάλματα, 1959».
υπ. 4. «Χρηματικά εντάλματα, 1960».
υπ. 5. «Χρηματικά εντάλματα, 1967».
υπ. 6. «Χρηματικά εντάλματα, 1968».
υπ. 7. «Χρηματικά εντάλματα συλλόγου υπαλλήλων δήμων Κερατσινίου- 

Δραπετσώνας, 1971-1976».
υπ. 8. «Άκυρα εντάλματα, 1980».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 3.000 φύλλα.

ΒΙ/φ2
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα· αποτελείται από 3 

υποφακέλους:
υπ. 1. «Διάφοραι σημειώσεις και σχέδια προϋπολογισμών διαφόρων 

Δήμων, 1951-1953».
υπ. 2. «Προϋπολογισμός, 1952-1953».
υπ. 3. «Δικαιολογητικά των προϋπολογισμών, 1952-1953».

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί με την ένδειξη: «Σχέδια 
Προϋπολογισμών 1951-1953». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ3
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα· αποτελείται από 3 

υποφακέλους:
υπ. 1. Συνοπτικοί πίνακες πιστώσεων και πληρωμών, 1953.
υπ. 2. Αποδείξεις και τριπλότυπα είσπραξης από το Ταμείο Δήμων και 

Κοινοτήτων Πειραιά, 1954.
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υπ. 3. Αποσπάσματα εκ του βιβλίου διπλοτύπων εισπράξεως 1960-1961, 
1969, 1970, 1973.

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 150 φύλλα.

ΒΙ/φ4
Περιεχόμενο: Φάκελος που περιέχει απολογιστικά στοιχεία· αποτελείται 

από 5 υποφακέλους:
υπ. 1. «Απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 1953-1954». 
υπ. 2. Απολογιστικά στοιχεία, 1955-1956.
υπ. 3. Απολογισμός έτους 1960.
υπ. 4. «Σχετικά αποσταλέντος απολογισμού, 1979».
υπ. 5. «Διάφορα Νομικού Συμβούλου» 1953-1977. Ποικίλα έγγραφα 

οικονομικής φύσης. 

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο υποφάκελος «Διάφορα 
Νομικού Συμβούλου» σχετίζεται με υλικό που υπάρχει στην Διοικητική 
Υπηρεσία. Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙ/φ5
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα των ετών 1954-1955· 

αποτελείται από 2 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Πίνακες απογραφής εργαλείων Συνεργ. Καθαριότητος και Υπο-

νόμων, 1954».
υπ. 2. «Φάκελος σχετικών περί αυτοκινήτου 1954-1955», καθώς και ένα 

«Βιβλίον διαμορφώσεων, 1953-1954».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και το βιβλίο βρέθηκαν δεμένα μαζί με την 
ένδειξη: «Αρχείον 1954-1955». Περίπου 150 φύλλα.

ΒΙ/φ6
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα των ετών 1955-1956· 

αποτελείται από 7 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος δικαιολογητικών επενδύσεως, 1955».
υπ. 2. «Τριμηνιαίοι λογαριασμοί οικ. έτους 1955-1956».
υπ. 3. «Δικαιολογητικά ηλεκτροφωτισμού ιατρείου-αποχωρητηρίου και 

πάρκου».
υπ. 4. «Ενταλθέντα και μη πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα οικ. έτους 

1954-1955 ως και τοιαύτα οικ. έτους 1955-1956».
υπ. 5. «Φάκελος εγγράφων εταιρειών, 1955-1956».
υπ. 6. Οικονομική υπηρεσία, 1955.
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υπ. 7. «Αποφάσεις Δ.Σ., εγκριτική Νομαρχίας, Κανονισμός επιβολής 
τέλους αγοροπωλουμένων και ανταλλασσομένων ζώων, 1955-1956».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί με την ένδειξη: «Αρχείον 
1955-1956». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙ/φ7
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα των ετών 1957-1958, 

αλληλογραφία του Δημάρχου και ιδιωτικά συμφωνητικά. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Φάκελος αποφάσεων δημάρχου και 
ιδιωτικών συμφωνητικών 1957-1958». Περίπου 20 φύλλα.

ΒΙ/φ8
Περιεχόμενο: Φάκελος με έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση των προϋ-

πολογισμών του Δήμου· αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. «Φάκελος αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 1958».
υπ. 2. «Φάκελος αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 1959».
υπ. 3. «Προϋπολογισμός οικον. έτους 1959».

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί με την ένδειξη: «Σχέδια 
Προϋπολογισμών 1958-1959». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ9
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1960· αποτελείται 

από 14 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα Υπουργείου και άλλων υπηρεσιών έτους 1960».
υπ. 2. «Εισερχόμενα Νομαρχίας έτους 1960».
υπ. 3. «Αποδόσεις λογαριασμών οικον. έτους 1959-1960».
υπ. 4. «Ειδικός Φάκελος σχετικώς με έργα 10/λέπτου».
υπ. 5. «Εταιρείαι Ηλεκτρικής και Υδάτων».
υπ. 6. «Έργα ανεργίας».
υπ. 7. «Διάφοραι Εγκυκλίοι ΤΑΔΚΥ-ΚΑΔΚΥ από 1957 και εντεύθεν».
υπ. 8. «Φάκελος ακυρωθέντων ενταλμάτων οικον. έτους 1960».
υπ. 9. «Σχετικά διανομής παιχνιδιών εις άπορα παιδιά, 1960».
υπ. 10. «Φάκελος σχετικός με την αγορά ενσήμων ΙΚΑ».
υπ. 11. «ΚΑΔΚΥ, 1960».
υπ. 12. «Εξερχόμενη αλληλογραφία, 1960».
υπ. 13. «Υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα, 1960».
υπ. 14. «Διάφορα Ταμείων Δήμων και Κοινοτήτων Πειραιώς, 1960». 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1960». Περίπου 450 φύλλα.
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ΒΙ/φ10
Περιεχόμενο: Φάκελος με έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση των προ-

ϋπολογισμών του Δήμου· αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. Προϋπολογισμός Δραπετσώνας οικονομικού έτους 1960.
υπ. 2. «Προϋπολογισμός Δραπετσώνας οικονομικού έτους 1961».
υπ. 3. «Προϋπολογισμός 1963».

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Σχέδια 
Προϋπολογισμών 1960-1963». Περίπου 180 φύλλα.

ΒΙ/φ11
Περιεχόμενο: Σώμα διαταγών και εγκυκλίων που απέστειλε το υπουργείο 

Οικονομικών και η Νομαρχία για οικονομικά και φορολογικά ζητήματα 
την περίοδο 1960-1963. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Αρχείον εγκυκλίων Διαταγών 1960-
1963». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ12
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1962· αποτελείται 

από 8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Υπουργεία, 1962».
υπ. 2. «Νομαρχία, 1962».
υπ. 3. «Εταιρείαι, 1962».
υπ. 4. «Εντολαί οίκοθεν εισπράξεων του έτους 1962».
υπ. 5. «Δικαιολογητικά τραπέζης, 1962».
υπ. 6. «Οίκοθεν, 1962».
υπ. 7. «Δικαιολογητικά επιδομάτων οδηγών αυτοκινήτων».
υπ. 8. «Εξερχόμενη αλληλογραφία, 1962».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1962». Περίπου 350 φύλλα.

ΒΙ/φ13
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1964· αποτελείται 

από 12 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα Νομαρχίας, 1964».
υπ. 2. Ποικίλα οικονομικά έγγραφα, 1963-1964.
υπ. 3. «Εισερχόμενα Υπουργείων και άλλων υπηρεσιών».
υπ. 4. «Εντολαί οίκοθεν εισπράξεων, 1964».
υπ. 5. «Σχετικά προς απονομήν βραβείων σχολ. έτους 1963-1964».
υπ. 6. «Φάκελος ακυρωθέντων ενταλμάτων οικ. έτους 1964».
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υπ. 7. «Επιπλέον καταστάσεις έργων ανεργίας». 
υπ. 8. «Διάφορα εσωτερικής φύσεως έτους 1964».
υπ. 9. «Οίκοθεν, 1964».
υπ. 10. «Αλληλογραφία εταιρειών έτους 1964».
υπ. 11. «Εξερχόμενη αλληλογραφία έτους 1964».
υπ. 12. «Διάφορα ΤΑΔΚΥ».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1964». Περίπου 400 φύλλα.

ΒΙ/φ14
Περιεχόμενο: Σώμα διαταγών και εγκυκλίων που απέστειλε το υπουργείο 

Οικονομικών και η Νομαρχία για οικονομικά και φορολογικά ζητήματα, 
την περίοδο 1964-1967. 

Παρατηρήσεις: Οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί με την ένδειξη: «Αρχείον 
εγκυκλίων Διαταγών 1964-1967». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ15
Περιεχόμενο: Φάκελος με έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση των προϋ-

πολογισμών του Δήμου· αποτελείται από 6 υποφακέλους:
υπ. 1. «Προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Δρα-

πετσώνας, οικον. έτος 1964».
υπ. 2. «Προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Δρα-

πετσώνας, οικον. έτος 1965».
υπ. 3. «Σχετικά συντάξεως και αποστολής προϋπολογισμού οικ. έτους 1966».
υπ. 4. «Φάκελος συντάξεως Προϋπολογισμού νέου οικ. έτους 1967».
υπ. 5. «Προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Δραπε-

τσώνας, οικον. έτος 1967».
υπ. 6. Ποικίλα έγγραφα σχετικά με τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 1968.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Σχέδια 
Προϋπολογισμών 1964-1968». Περίπου 180 φύλλα.

ΒΙ/φ16
Περιεχόμενο: Εισηγητικές εκθέσεις επί του προϋπολογισμού και αποδόσεις 

λογαριασμών, 1964-1978.

Παρατηρήσεις: Όλες οι εκθέσεις βρέθηκαν μαζί. Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ17
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1965· αποτελείται 

από 14 υποφακέλους: 
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υπ. 1. «Ακυρωθέντα εντάλματα».
υπ. 2. «Εισερχόμενα εταιρειών».
υπ. 3. «Αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων, 1965».
υπ. 4. «Βραβεία, 1965».
υπ. 5. «Διακηρύξεις».
υπ. 6. «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 1965».
υπ. 7. «Αποδόσεις υπολόγων». 
υπ. 8. «Εξερχόμενη αλληλογραφία έτους 1965».
υπ. 9. «Οίκοθεν ταμείου».
υπ. 10. «Διάφορα εσωτερικής φύσεως».
υπ. 11. «Εισερχόμενα Νομαρχίας, 1965».
υπ. 12. «Εισερχόμενα Υπουργείων και άλλων υπηρεσιών».
υπ. 13. «Εντολαί οίκοθεν εισπράξεων, 1965».
υπ. 14. «Υποθέσεις ΙΚΑ».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1965». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ18
Περιεχόμενο: Πρακτικά του υπουργείου Δημοσίων Έργων με τα οποία 

ορίζονται τα ημερομίσθια 1967-1979.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Δελτία τιμαριθμικής διαπιστώσεως». 
Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙ/φ19
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1968· αποτε-

λείται από 21 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα γραφείου βεβαιώσεως Δη-

μοτικών εσόδων έτους 1968».
υπ. 2. «Εισερχόμενα Νομαρχίας, 1968».
υπ. 3. «Φάκελος εισερχομένων διαφόρων Υπουργείων και άλλων υπη-

ρεσιών».
υπ. 4. «Εξερχόμενη αλληλογραφία έτους 1968».
υπ. 5. «Δηλώσεις επαγγελματιών διά την κατάληψιν πεζοδρομίων και 

δηλώσεις καταλήψεως πεζοδρομίων διά υλικά οικοδομών».
υπ. 6. «Δηλώσεις πωλήσεως ζύθου, 1968».
υπ. 7. «Δηλώσεις Διαφημίσεως, 1968». 
υπ. 8. «Φάκελος ακυρωθέντων ενταλμάτων, 1968».
υπ. 9. «Ημερήσιαι διατάξεις».
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υπ. 10. «Φάκελος Φόρου Εισοδήματος έτους 1968». 
υπ. 11. «Φάκελος αδειών προσωπικού, 1968».
υπ. 12. «Φάκελος εταιρειών, 1968». 
υπ. 13. «Εντολαί οίκοθεν εισπράξεων, 1968».
υπ. 14. «Αναφοραί αναμορφώσεως προϋπολογισμού».
υπ. 15. «Φάκελος γνωματεύσεων Νομικού Συμβούλου».
υπ. 16. «Φάκελος πληρωμών έτους 1968».
υπ. 17. «ΤΣΑ». 
υπ. 18. «Φάκελος ταμειακής κινήσεως, 1968».
υπ. 19. «Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου».
υπ. 20. Προσκλήσεις.
υπ. 21. «Φάκελος αποδεικτικών εισπρακτέων οίκοθεν».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1968». Περίπου 400 φύλλα.

ΒΙ/φ20
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα των ετών 1969-1970· 

αποτελείται από 4 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Δηλώσεις καταλήψεως πεζοδρομίων, οδών και πλατειών, 1969».
υπ. 2. «Δηλώσεις καταλήψεως πεζοδρομίων, οδών και πλατειών, 1970».
υπ. 3. «Αποφάσεις Δ.Σ., εγκριτικαί Νομαρχίας, πρωτόκολλα παραλαβής».
υπ. 4. «Εξερχόμενη αλληλογραφία».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1969-1970». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙ/φ21
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1971· αποτελείται 

από 6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Προμήθεια δονητικού μηχανήματος».
υπ. 2. «Κατάλογος επιμερισμού δαπάνης κατασκευής κρασπεδορείθρων 

δόσις Ά ».
υπ. 3. «Αποδόσεις λογαριασμών αναληφθέντων πιστώσεων οικ. έτους 1971».
υπ. 4. «2η επέκτασις δημοτικού φωτισμού νέου οικισμού (ΔΕΗ)».
υπ. 5. «Συνεργείον επισκευών φθορών οδοστρωμάτων».
υπ. 6. «Επισκευή και συντήρησις δημοτικών οδών, 1971».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Αρχείον 
1971». Συναφή θέματα υπάρχουν και στην κατηγορία «Τεχνική Υπηρεσία». Περίπου 
150 φύλλα.
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ΒΙ/φ22
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1972· αποτελείται 

από 10 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισηγητικαί εκθέσεις πεπραγμένα».
υπ. 2. «Οίκοθεν εισπράξεις έτους 1972».
υπ. 3. «Εισερχόμενα εταιρειών ΔΕΗ-ΕΕΥ-ΟΤΕ κλπ., έτη 1972».
υπ. 4. «Πίνακες κληρωθέντων ομολογιών διαφόρων ετών».
υπ. 5. «Ημερολόγια κινήσεως μον. Εισπρακτόρων, 1972».
υπ. 6. «Γνωματεύσεις - αναφοραί».
υπ. 7. «Προσφοραί εταιρειών προμηθευτών». 
υπ. 8. «Οίκοθεν ταμείου, 1972».
υπ. 9. «Ακυρωθέντα εντάλματα οικον. έτους 1972».
υπ. 10. «Τριμηνιαίοι λογαριασμοί εσόδων-εξόδων οικον. έτους 1972».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1972». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙ/φ23
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1973: αλλη-

λογραφία του Δημάρχου με τη Νομαρχία, αιτήσεις για έγκριση δαπανών 
και χρηματικά εντάλματα. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Εξερχόμενη αλληλογραφία» 
οικονομικής υπηρεσίας 1973». Περίπου 50 φύλλα.

ΒΙ/φ24
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1974· αποτελείται 

από 9 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος ακυρωθέντων ενταλμάτων οικον. έτους 1974».
υπ. 2. «Διάφορα εσωτερικής φύσεως».
υπ. 3. «Οίκοθεν ταμείου, 1974».
υπ. 4. «Οίκοθεν εισπράξεων, 1974» (υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα 

προς τον ειδικό εισπράκτορα του Δήμου Δραπετσώνας).
υπ. 5. «Πίνακες κερδών λαχειοφόρων δανείων κλπ».
υπ. 6. «Φάκελος οικονομικών χορηγήσεων δημοσίου, 1974».
υπ. 7. «Εταιρείαι». 
υπ. 8. «Προσφοραί».
υπ. 9. «Φάκελος τριμηνιαίων λογαριασμών εσόδων-εξόδων οικ. έτους 1974».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1974». Περίπου 300 φύλλα.
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ΒΙ/φ25
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1976· αποτελείται 

από 2 υποφακέλους:
υπ. 1. Αλληλογραφία οικονομικής υπηρεσίας, 1976.
υπ. 2. «Οίκοθεν εισπράξεων, 1976» (υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα 

προς τον ειδικό εισπράκτορα του Δήμου Δραπετσώνας).

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1976». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙ/φ26
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1977· αποτελείται 

από 5 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Ακυρωθέντα εντάλματα, 1977».
υπ. 2. «Αλληλογραφία, 1977».
υπ. 3. «Εξοφλημένα τιμολόγια εφημερίδων και δημοσιεύσεων».
υπ. 4. «Δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δημαρχιακού κατα-

στήματος».
υπ. 5. «Προϋπολογισμός, 1977».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1977». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙ/φ27
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1978· αποτελεί-

ται από 7 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Δηλώσεις ΔΕΗ, 1978».
υπ. 2. Αλληλογραφία οικονομικής υπηρεσίας, 1978.
υπ. 3. «Έσοδα, 1978».
υπ. 4. «ΙΚΑ εκκρεμότητες».
υπ. 5. «Απουσιολόγιον συνεργείου καθαριότητος».
υπ. 6. «Διαφημίσεις, 1978».
υπ. 7. «Πεζοδρόμια, 1978».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: 
«Αρχείον 1978». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙ/φ28
Περιεχόμενο: Ποικίλα οικονομικά έγγραφα των ετών 1978-1984: αλληλο-

γραφία, εγκύκλιοι και αιτήσεις προς τη Νομαρχία, διαβιβαστικά κ.ά.

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Αρχείο παρελθόντων ετών». Περί-
που 70 φύλλα.
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ΒΙ/φ29
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα του 1979 που απο-

τελείται από 4 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Διαφημίσεις, 1979».
υπ. 2. «Έσοδα, 1979».
υπ. 3. «ΔΕΗ δηλώσεις, 1979».
υπ. 4. «Πεζοδρόμια, 1979».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί με την ένδειξη: «Αρχείον 
1979». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙ/φ30
Περιεχόμενο: Προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του Δήμου Δρα-

πετσώνας του οικονομικού έτους 1980· εισηγητικές εκθέσεις επί του 
προϋπολογισμού και αποδόσεις λογαριασμών.

Παρατηρήσεις: Περίπου 100 φύλλα.

ΒΙ/β1 α-ιδ
Περιεχόμενο: 14 βιβλία επιδόσεως επιστολών των ετών 1953-1977 (μη συνε-

χής σειρά).
Περιγραφή: Αποτελείται από 4 στήλες: αύξων αριθμός, ημερομηνία πα-

ραδοσης, αρχή που απευθύνεται, υπογραφή. 50 σελίδες. Δέκα βιβλία 
έχουν διαστάσεις 24x17 και τέσσερα 14x21.

Παρατηρήσεις: Τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί.

ΒΙ/β2
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων 

χρηματικών ενταλμάτων της περιόδου 2.1.1962-9.1.1964. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες: αύξων αριθμός εντάλματος, ημέ-

ρα, μήνας, χρόνος έκδοσης, κεφάλαιο, αριθμός, ονοματεπώνυμο δικαι-
ούχου, αιτία πληρωμής, χρηματικό ποσό πληρωμής, κατά μήνα ενταλ-
θέντα ποσά, ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα ή εκπεσθέντα ποσά, 
παρατηρήσεις. 88 αριθμημένα φύλλα, 40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1962-1963».

ΒΙ/β3
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 1.1.1964-31.12.1964. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 80 φύλλα, 40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1964».
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ΒΙ/β4 α-ι
Περιεχόμενο: 10 βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων των ετών 1964-1977 (μη 

συνεχής σειρά).
Περιγραφή: Αποτελείται από 6 στήλες: αύξων αριθμός, ημερομηνία παρά-

δοσης, αρχή που απευθύνεται, τόπος προορισμού, αριθμός εγγράφου και 
υπογραφή. 50 σελίδες, επτά βιβλία· έχουν διαστάσεις 35x23 και τρία 23x23.

Παρατηρήσεις: Τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί.

ΒΙ/β5
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων 

χρηματικών ενταλμάτων της περιόδου 1.1.1965-22.1.1966 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 40 αριθμημένα φύλλα, 

38x29.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1965».

ΒΙ/β6
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 1.1.1966-27.1.1967. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 80 αριθμημένα φύλλα, 

40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1966».

ΒΙ/β7
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.12.1966-28.1.1968. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 40 διπλά αριθμημένα 

φύλλα, 38x29.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1967».

ΒΙ/β8
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 29.12.1967-30.1.1971. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 200 αριθμημένα φύλ-

λα, 38x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1968-1970».

ΒΙ/β9
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.12.1970-14.1.1972. 



οικονομικη ΥπηρεσιΑ 53

Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 79 αριθμημένα φύλλα, 
40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1971».

ΒΙ/β10
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.12.1971-19.2.1973. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 79 αριθμημένα φύλλα, 

40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1972».

ΒΙ/β11
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 29.12.1973-13.2.1975. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 94 αριθμημένα φύλλα, 

40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1974».

ΒΙ/β12 α-ιστ
Περιεχόμενο: 16 διπλότυπα μπλοκ εντολών πληρωμής της διοικητικής και 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που απευθύνονται προς την οικονομική 
υπηρεσία, της περιόδου 1974-1975.

Περιγραφή: 22x18.

Παρατηρήσεις: Τα μπλοκ βρέθηκαν δεμένα μαζί.

ΒΙ/β13
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.12.1974-28.1.1976. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 102 αριθμημένα φύλλα, 

40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1975-1976».

ΒΙ/β14
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.12.1976-23.2.1978. 
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 108 αριθμημένα φύλ-

λα, 40x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον 1977».
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ΒΙ/β15
Περιεχόμενο: Βιβλίο εξόδων του Δήμου Δραπετσώνας, 1977. 
Περιγραφή: Περιλαμβάνει 11 στήλες: αύξων αριθμός καθολικού, αύξων 

αριθμός εντάλματος, χρονολ. εκδόσεως, ονοματεπώνυμον δικαιούχου, 
αιτία πληρωμής, ενταλθέν ποσόν, ποσά εκπεσθέντα, ποσά ακυρωθέντα, 
ποσόν πληρωθέντων ενταλμάτων, ποσόν κατά μήνα, παρατηρήσεις. 200 
φύλλα, 43x28. 

ΒΙ/β16
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο ημερολόγιο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρη-

ματικών ενταλμάτων της περιόδου 30.10.1978-15.1.1980.
Περιγραφή: Αποτελείται από 12 στήλες (βλ. ΒΙ/β2). 119 αριθμημένα φύλλα, 

43x28.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιον Καταχωρήσεως Εκδι-
δομένων Χρηματικών Ενταλμάτων 1978-1979».

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΙΙ/φ1
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα φορολογικού πε-

ριεχομένου των ετών 1951-1975· αποτελείται από 8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Αιτήσεις και σχετική αλληλογραφία για τη φορολόγηση πλανό-

διων πωλητών, 1951».
υπ. 2. «Τέλη διαφημίσεων» 1952-1967.
υπ. 3. «Φόρος 10λέπτου του 5ου ΚΤΕΛ γραμμή Λιπασμάτων-Πειραιά, 

1957-1959».
υπ. 4. «Φάκελος απογραφής γεωργίας, κτηνοτροφίας και πληθυσμού, 1960-

1967».
υπ. 5. «Σχετικά με την φορολογία ζύθου, 1962-1969».
υπ. 6. «Βιβλίον επιδοτήσεως μόσχων και καταχωρήσεως δηλώσεων έτους 

1966».
υπ. 7. «Φάκελος αλληλογραφίας επιδοτήσεως μόσχων, 1966».
υπ. 8. «Δηλώσεις πωλήσεως ζύθου, 1969-1974».
υπ. 9. Υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών καταστημάτων, 1973, 1975.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 200 φύλλα.
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ΙΙΙ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΙΙΙ/φ1
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού 

περιεχομένου των ετών 1952-1953· αποτελείται από 7 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος παρουσίας εργατών έτους 1952-1953».
υπ. 2. «Άδειαι-δώρα-πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια εργατών, 1952-

1953».
υπ. 3. «Καταστάσεις ΙΚΑ, 1952-1953».
υπ. 4. «Φάκελος χορηγήσεως άδειας εις το εργατοϋπαλληλικόν προσω-

πικόν, 1952». 
υπ. 5. «Συγκεντρωτικός πίναξ παρουσίας εργατών κατά μήνα, 1952».
υπ. 6. «Αιτήσεις περί προσλήψεως υπαλλήλων, 1950-1952».
υπ. 7. «Προκηρύξεις προς κατάληψιν θέσεων, 1952-1953», καθώς και 

δύο βιβλία με την ένδειξη: «Μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1952-1953». Περίπου 600 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ2
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού 

περιεχομένου των ετών 1953-1954· αποτελείται από 4 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος παρουσίας εργατών έτους 1953-1954».
υπ. 2. «Καταστάσεις ΙΚΑ, 1953-1954».
υπ. 3. «Άδειαι-δώρα-πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια εργατών, 1953-

1954».
υπ. 4. Πίνακας εισφορών του Δήμου και πίνακες με οδηγίες, καθώς και 

ένα βιβλίο με την ένδειξη: «Μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και το βιβλίο βρέθηκαν δεμένα μαζί με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1953-1954». Περίπου 200 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ3
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περι-

εχομένου των ετών 1954-1955· αποτελείται από 5 υποφακέλους: 
υπ. 1. 15νθήμερες καταστάσεις-παρουσιάσεις των εργατοτεχνιτών, 1954-

1955. 
υπ. 2. Άδειες-δώρα-πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια εργατών, 1954-1955.
υπ. 3. Φάκελος με αποκόμματα πιστοποιητικών και γνωματεύσεων.
υπ. 4. «Καταστάσεις ΙΚΑ, 1954-1955».
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υπ. 5. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1954-1955», καθώς και ένα βιβλίο 
με την ένδειξη: «Μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και το βιβλίο βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1954-1955». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ4
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού πε-

ριεχομένου, των ετών 1955-1956· αποτελείται από 11 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Καταστάσεις μισθοδοσίας εργατοτεχνικού προσωπικού, 6.1955-

12.1956». 
υπ. 2. «Πρόχειρον Μητρώον Υπαλλήλων Δήμου Δραπετσώνας».
υπ. 3. «Σχετικά Αδειών εργατοτεχνιτών, 1955-1956».
υπ. 4. «Αποδεικτικά εισφορών υπέρ διαφόρων εργατοϋπαλληλικών 

οργανώσεων».
υπ. 5. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1955». 
υπ. 6. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1956».
υπ. 7. «Δελτία παρουσίας εργατών οικ. έτ[ους] 1955-1956».
υπ. 8. «Πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και χορηγήσεις αδειών εις 

εργατοϋπαλλήλους διά το έτος 1955-1956».
υπ. 9. «Πιστοποιητικά ανικανότητος-ικανότητος-ΙΚΑ».
υπ. 10. «Δηλώσεις εργατών διά το ημερομίσθιον».
υπ. 11. «Φάκελος υπαλλήλων», καθώς και τέσσερα βιβλία με την ένδειξη: 

«Μισθολόγιον», και ένα «Ευρετήριον απουσίας λόγω ασθενείας, 1956».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1955-1956». Περίπου 800 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ5
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού 

περιεχομένου του 1957· αποτελείται από 3 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος δελτίων παρουσίας εργατών, έτους 1957».
υπ. 2. «1957 ένσημα». 
υπ. 3. «Καταστάσεις ΙΚΑ, 1957», καθώς και 3 βιβλία με την ένδειξη: 

«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον», και ένα «Ευρετήριο ασθε-
νησάντων εργατοτεχνικών, 1957».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1957». Περίπου 200 φύλλα.



οικονομικη ΥπηρεσιΑ 59

ΒΙΙΙ/φ6
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου των ετών 1957-1975· αποτελείται από 7 υποφακέλους:
υπ. 1. «Αιτήσεις για πρόσληψη, 1968-1971».
υπ. 2. «Μισθολογικά υπαλλήλων, 1970-1972».
υπ. 3. «Φάκελος εκτάκτων οδηγών, 1958-1961».
υπ. 4. «Εγκύκλιαι αποφάσεις περί μισθών - ημερομισθίων» 1957-1966.
υπ. 5. «Συμβάσεις εργασίας, 1957-1969» και ποικίλα –δικαστικά κυρίως– 

έγγραφα.
υπ. 6. 36 βιβλιάρια αγοράς ενσήμων του Δήμου Δραπετσώνας.
υπ. 7. «Βεβαιώσεις Εργασίας εργοδηγών Μηχανοδηγών, 1974-1975».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 600 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ7
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1957· αποτελείται από 6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Δελτία παρουσίας εργατών, 1958».
υπ. 2. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1958».
υπ. 3. «Ένσημα ΙΚΑ, 1958».
υπ. 4. «Σχετικά με άδειες εργατών και υπαλλήλων, 1958».
υπ. 5. «Εισφοραί υπέρ εργατικής κατοικίας ΙΚΑ κλπ. εργατών, 1958».
υπ. 6. α) Μισθοδοτικές καταστάσεις εργατοτεχνικού προσωπικού· 

β) Βεβαιώσεις αγοράς ενσήμων ΙΚΑ· γ) Αναλυτικές καταστάσεις 
κατά συνεργεία· δ) Πρωτόκολλα παραλαβής· ε) Βεβαιώσεις περί 
επικολλήσεως των ενσήμων, καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: 
«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον», και ένα «Ευρετήριο ασθε-
νησάντων εργατοτεχνικών, 1958».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1958». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ8
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1959· αποτελείται από 8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Αριθμός ημερών εργασίας, 1959». 
υπ. 2. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1959».
υπ. 3. «Απόδοσις λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ μηνός Ιανουαρίου».
υπ. 4. Φάκελος με αποκόμματα πιστοποιητικών και γνωματεύσεων.
υπ. 5. «15νθήμερες καταστάσεις-παρουσιάσεις των εργατοτεχνιτών, 1959».
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υπ. 6. «1959, ένσημα».
υπ. 7. «Άδειες εργατών και υπαλλήλων, 1959». 
υπ. 8. «Φάκελος αποδόσεως λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ», 

καθώς και δύο βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, 
μισθολόγιον» και ένα «Ευρετήριο, ασθενησάντων εργατοτεχνιτών, 
1959».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1959». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ9
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1960· αποτελείται από 8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις, 1960».
υπ. 2. «Εργατική Εστία».
υπ. 3. «Σχετικά με άδειες εργατών και παραιτήσεις λόγω σύνταξης».
υπ. 4. «Δελτία Ασθενείας».
υπ. 5. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1960».
υπ. 6. «Πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια».
υπ. 7. «Πραγματοποιηθείσαι ημέραι εργασίας, 1960».
υπ. 8. «Φάκελος αποδόσεως λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ», καθώς και 

τρία βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1960». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ10
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου, των ετών 1960-1965· αποτελείται από 6 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις εργατών Ο.Α.Α.Α.».
υπ. 2. «1960».
υπ. 3. «1963-1964».
υπ. 4. «1965».
υπ. 5. «1966».
υπ. 6. «1962-1965».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Έργα 
Ο.Α.Α.Α. - Έργα Ανεργίας». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ11
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα δελτία προσωπικού, των ετών 1960-1973· 

αποτελείται από 7 υποφακέλους:
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υπ. 1. «Δελτίον παρουσίας εκτάκτων ημερομισθίων, 1960-1962».
υπ. 2. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1966-1968».
υπ. 3. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1969».
υπ. 4. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1970».
υπ. 5. «Βιβλίον παρουσίας, 1971».
υπ. 6. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1972».
υπ. 7. «Βιβλίον παρουσίας, 1973».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 1.500 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ12
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1961· αποτελείται από 7 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Ημερομίσθιαι καταστάσεις πληρωμής».
υπ. 2. «15νθήμεραι καταστάσεις εργατών».
υπ. 3. «Αιτήσεις παραιτήσεως εργαζομένων λόγω συντάξεως».
υπ. 4. «Ένσημα, 1961».
υπ. 5. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1961».
υπ. 6. «Σχετικά με άδειες εργατών».
υπ. 7. «Φάκελος αποδόσεως λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ», 

καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, 
μισθολόγιον» και ένα «Ευρετήριο ασθενείας εργατών, 1961».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1961». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ13
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1962· αποτελείται από 5 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Καταστάσεις πληρωμής (α΄ μέρος)».  
υπ. 2. «Καταστάσεις πληρωμής (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «15νθήμεραι καταστάσεις εργατών».
υπ. 4. «Καταστάσεις αποδόσεως λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ».
υπ. 5. «Αιτήσεις αδειών εργατικού προσωπικού έτους 1962», καθώς και 

τρία βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» 
και ένα «Ευρετήριο ασθενησάντων εργατοτεχνικών, 1962».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1962». Περίπου 300 φύλλα.
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ΒΙΙΙ/φ14
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1963· αποτελείται από 5 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Καταστάσεις πληρωμής (α΄ μέρος)». 
υπ. 2. «Καταστάσεις πληρωμής (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «15νθήμεραι καταστάσεις εργατών».
υπ. 4. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων ΙΚΑ».
υπ. 5. «Αιτήσεις αδειών εργατικού προσωπικού, έτους 1962», καθώς και 

δύο βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» 
και ένα «Ευρετήριο ασθενείας εργατών, 1963».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1963». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ15
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1964,· αποτελείται από 6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Καταστάσεις προσωπικού, 1964».
υπ. 2. «Παρουσίαι εργατών, 1964».
υπ. 3. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (ά  μέρος)».
υπ. 4. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (β΄ μέρος)».
υπ. 5. «Αιτήσεις αδειών εργατικού προσωπικού, 1964».
υπ. 6. «Σχετικά με την προμήθεια ενσήμων», καθώς και δύο βιβλία με 

την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» και ένα «Ευ-
ρετήριο ασθενείας εργατών, 1964».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1964». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ16
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1965· αποτελείται από 8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Καταστάσεις προσωπικού, 1965 (α΄ μέρος)».
υπ. 2. «Καταστάσεις προσωπικού, 1965 (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «Καταστάσεις προσωπικού, 1965 (γ΄ μέρος).
υπ. 4. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (α΄ μέρος)».
υπ. 5. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (β΄ μέρος)».
υπ. 6. «Καταστάσεις παρουσίας εργατών ανά 15νθήμερο».
υπ. 7. «Αιτήσεις αδειών εργατών».
υπ. 8. «Σχετικά με την προμήθεια ενσήμων», καθώς και δύο βιβλία 
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με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» και ένα 
«Ευρετήριο ασθενείας εργατών, 1965».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1965». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ17
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1966· αποτελείται από 9 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις προσωπικού, 1965 (α΄ μέρος)».
υπ. 2. «Καταστάσεις προσωπικού, 1966 (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «Καταστάσεις προσωπικού, 1966 (γ΄ μέρος)».
υπ. 4. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (α΄ μέρος)».
υπ. 5. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατών (β΄ μέρος)».
υπ. 6. «Καταστάσεις παρουσίας εργατών ανά 15νθήμερο».
υπ. 7. «Σχετικά με την προμήθεια ενσήμων».
υπ. 8. «Αιτήσεις αδειών εργατών».
υπ. 9. «Φάκελος τηρήσεως δελτίων παρουσίας προσωπικού, 1966», 

καθώς και δύο βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, 
μισθολόγιον» και ένα «Ευρετήριο ασθενείας εργατών, 1966».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1966». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ18
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1967· αποτελείται από 6 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις πληρωμής (α΄ μέρος)».
υπ. 2. «Καταστάσεις πληρωμής (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «15νθήμερα παρουσιολόγια εργατών».
υπ. 4. «Καταστάσεις αποδόσεως λογαριασμού αγοράς ενσήμων ΙΚΑ».
υπ. 5. «Σχετικά με την προμήθεια ενσήμων».
υπ. 6. «Αιτήσεις αδειών εργατικού προσωπικού, έτους 1967» καθώς και 

τρία βιβλία με την ένδειξη: «Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» 
και ένα «Ευρετήριο ασθενησάντων εργατοτεχνιτών, 1967».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1967». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ19
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1968· αποτελείται από 4 υποφακέλους:
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υπ. 1. Καταστάσεις πληρωμής του έτους 1968.
υπ. 2. 15 παρουσιολόγια του έτους 1968. 
υπ. 3. Προμήθεια ενσήμων, 1968.
υπ. 4. Αιτήσεις αδειών εργατών, καθώς και ένα βιβλίο με την ένδειξη: 

«Καταστάσεις προσωπικού-μισθολόγιον» και ένα «Ευρετήριον ασθε-
νείας εργατών».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1968». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ20
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1969· αποτελείται από 12 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1969 (α΄ μέρος)».
υπ. 2. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1969 (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «Καταστάσεις αγοράς ενσήμων, 1969 (γ΄ μέρος)».
υπ. 4. «15νθήμερα παρουσιολόγια εργατών».
υπ. 5. «Άδειαι εργατών, 1969». 
υπ. 6. «Καταστάσεις πληρωμής εργατών και εργατριών». 
υπ. 7. «Γραφείο Δημάρχου».
υπ. 8. «Πληρωμαί προσωπικού».
υπ. 9. «Βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος προσωπικού».
υπ. 10. «Άδειαι προσωπικού».
υπ. 11. «Εξερχόμενη αλληλογραφία».
υπ. 12. «Συμβάσεις εργατών», καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: 

«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1969». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ21
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1970· αποτελείται από 5 υποφακέλους:
υπ. 1α-β. «Μισθοδοτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 1970».
υπ. 2. «Άδειαι εργατών και εργατριών, 1970».
υπ. 3. «Συμβάσεις εργατών».
υπ. 4. «Αποφάσεις Δημάρχου».
υπ. 5. 15νθήμερα παρουσιολόγια του έτους 1970, καθώς και τρία βιβλία 

με την ένδειξη: «ΙΚΑ, μισθολόγιον».
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Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1970». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ22
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού 

περιεχομένου του 1971· αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. Καταστάσεις πληρωμής του έτους 1971.
υπ. 2. «Άδειαι-δώρα-πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια εργατών, 1971».
υπ. 3. 15 παρουσιολόγια εργατοτεχνιτών, καθώς και 3 βιβλία με την έν-

δειξη: «ΙΚΑ, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1971». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ23
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου των ετών 1971-1978· αποτελείται από 6 υποφακέλους:
υπ. 1. «Υπερωριακή εργασία, ημερομίσθιον προσωπικού» 1976.
υπ. 2. Αποφάσεις Δημάρχου-Αποφάσεις Νομαρχίας, 1976-1978.
υπ. 3. Άδειες για λόγους ασθένειας, 1976-1978.
υπ. 4. Αποδείξεις παραλαβής ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
υπ. 5. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου των εργατών.
υπ. 6. Υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την καταβολή επιδόματος συζύ-

γου, 1971.
υπ. 7. «Γεώργιος Φατάκης», καθώς και ένα «Ευρετήριον για το εργα-

τικόν προσωπικόν», 13 βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, υπεύθυνες δηλώ-
σεις και κάρτες του Ταμείου Ανεργίας. 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλιάρια βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «Διάφορα, ΙΚΑ», 1971-1978». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ24
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1972· αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις πληρωμής (α΄ μέρος)». 
υπ. 2. «Καταστάσεις πληρωμής (β΄ μέρος)».
υπ. 3. «15νθήμερα παρουσιολόγια εργατών».
υπ. 4. «Άδειαι εργατοτεχνικού προσωπικού».
υπ. 5. «Άδειαι προσωπικού».
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υπ. 6. «Βεβαιώσεις προσωπικού», καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: 
«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον» και ένα «Ευρετήριο ασθε-
νησάντων εργατοτεχνιτών, 1969-1972».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1972». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ25
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1973· αποτελείται από 3 υποφακέλους:
υπ. 1. «Άδειαι-δώρα-πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια εργατών, 1973».
υπ. 2. 15 καταστάσεις πληρωμής του έτους 1973.
υπ. 3. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις εργατοτεχνικού προσωπικού, 1973», 

καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: «ΙΚΑ, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1973». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ26
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1974· αποτελείται από 6 υποφακέλους:
υπ. 1. «Καταστάσεις πληρωμής».
υπ. 2. «Σχετικά με την προμήθεια ενσήμων».
υπ. 3. «15νθήμεραι καταστάσεις εργατών».
υπ. 4. «Άπαντα τα εκκαθαριστικά σημειώματα».
υπ. 5. «Βεβαιώσεις προσωπικού».
υπ. 6. «Άδειαι προσωπικού», καθώς και τρία βιβλία με την ένδειξη: 

«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1974». Περίπου 300 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ27
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου των ετών 1974-1979· αποτελείται από 7 υποφακέλους:
υπ. 1. «Βιβλίον παρουσίας 1974».
υπ. 2. «Μισθολογικόν μητρώον εκτάκτων ημερομισθίων, 1974-1975».
υπ. 3. «Φάκελος τηρήσεως δελτίων παρουσίας προσωπικού, 1975».
υπ. 4. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1976».
υπ. 5. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1977».
υπ. 6. «Δελτίον παρουσίας προσωπικού, 1978».
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υπ. 7. «Παρουσιολόγια εργατών, 1979» και καταστάσεις χορηγήσεως 
γάλακτος. 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 3.000 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ28
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα οικονομικά έγγραφα μισθολογικού περιε-

χομένου του 1975· αποτελείται από 4 υποφακέλους:
υπ. 1. «Μισθοδοτικαί καταστάσεις, 1975». 
υπ. 2. «Σχετικά με την σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, 1975».
υπ. 3. «Πίνακες υπολογισμού εισφορών».
υπ. 4. «Παρουσιολόγια, 1975», καθώς και 3 βιβλία με την ένδειξη: 

«Καταστάσεις προσωπικού, μισθολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι και τα βιβλία βρέθηκαν δεμένα μαζί, με την 
ένδειξη: «ΙΚΑ, 1975». Περίπου 250 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ29
Περιεχόμενο: Φάκελος με έγγραφα και αλληλογραφία σχετική με τη σύντα-

ξη μισθοδοτικών καταστάσεων του 1978. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Σχετικά με την σύνταξη μισθοδοτικών 
καταστάσεων, 1978». Περίπου 40 φύλλα.

ΒΙΙΙ/φ30
Περιεχόμενο: Φάκελος με έγγραφα και αλληλογραφία σχετική με τη σύντα-

ξη μισθοδοτικών καταστάσεων του 1979. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Σχετικά με την σύναψη μισθοδοτικών 
καταστάσεων, 1979». Περίπου 120 φύλλα.

ΒΙΙΙ/β1
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο μητρώο των υπαλλήλων του Δήμου, όπου 

σημειώνονται κυρίως οι ποινές που τους επιβάλλονται –πιθανότατα της 
περιόδου 1955-1959. 

Περιγραφή: 150 περίπου σελίδες, 50x35.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίο μητρώου υπαλλήλων». Το 
βιβλίο έχει συμπληρωμένες μόνο τις 2-3 πρώτες σελίδες.

ΒΙΙΙ/β2
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο βιβλίο μητρώου· σε κάθε σελίδα υπάρχει 

η ετήσια μισθολογική μερίδα του κάθε υπαλλήλου για την περίοδο 1962-
1965.

Περιγραφή: Περιέχει πολλές στήλες. 80 διπλές αριθμημένες σελίδες, 36x32.
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Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον μισθοδοσίας προσωπικού, 
1962-1965».

ΒΙΙΙ/β3
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο μητρώο των μονίμων υπαλλήλων του δήμου· 

σημειώνεται κυρίως η μισθολογική τους εξέλιξη. 
Περιγραφή: Περιέχει πολλές στήλες. 100 αριθμημένες σελίδες, 47x33.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίο μητρώου μονίμων υπαλλήλων». 
Το βιβλίο θεωρήθηκε στις 19.3.1964.

ΒΙΙΙ/β4
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο βιβλίο μητρώου· σε κάθε σελίδα του 

υπάρχει η ετήσια μισθολογική μερίδα του κάθε υπαλλήλου για την 
περίοδο 1966-1970.

Περιγραφή: Περιέχει πολλές στήλες. 80 περίπου διπλές σελίδες, 36x32.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον μισθοδοσίας προσωπικού, 
1966-1970».

ΒΙΙΙ/β5
Περιεχόμενο: Μηχανογραφημένο βιβλίο μητρώου· σε κάθε σελίδα του 

υπάρχει η ετήσια μισθολογική μερίδα του κάθε υπαλλήλου για την 
περίοδο 1971-1975.

Περιγραφή: Περιέχει πολλές στήλες. 182 διπλές αριθμημένες σελίδες, 36x25.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον μισθοδοσίας προσωπικού, 
1971-1975».

ΒΙΙΙ/β6
Περιεχόμενο: Χειρόγραφο βιβλίο μητρώου της περιόδου 1976-1977· σε κάθε 

σελίδα του υπάρχει η μισθολογική μερίδα του κάθε υπαλλήλου το 1976 
και άλλη σελίδα για το 1977.

Περιγραφή: Αποτελείται από 8 στήλες: μήνας εις τον οποίον αφορά η πλη-
ρωμή, είδος αποδοχής, αριθμός εντάλματος, μεικτόν ποσόν αποδοχών, 
κρατήσεις, σύνολο κρατήσεων, υπόλοιπον πληρωτέον τω δικαιούχω, 
κρατήσεις φόρου. 48 διπλές αριθμημένες σελίδες, 44x30.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Μητρώον μισθοδοσίας, 1976-1977».
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IV. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΒIV/φ1
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα έγγραφα που σχετίζονται με την καθαριότητα 

του Δήμου την περίοδο 1949-1977· που αποτελείται από 6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος δημοπρασίας καθαριότητος» 1949-1955.
υπ. 2. «Φάκελος ενστάσεων τέλους καθαριότητος καταστημάτων οικ. 

έτους 1953-1954».
υπ. 3. Καθαριότητα, 1955.
υπ. 4. «Από την επιβολή τέλους καθαριότητος των καταστημάτων διά 

το έτος 1957».
υπ. 5. «Από την επιβολή φόρων και τελών καθαριότητος, φωτισμού, 

ακαλύπτων χώρων κ.ά., έτος 1959».
υπ. 6. «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου», 1977.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 400 φύλλα.

ΒIV/φ2
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα έγγραφα που σχετίζονται με την υδροδότηση 

και την αποχέτευση του Δήμου την περίοδο 1951-1966· αποτελείται από 3 
υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος δημοπρασίας μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος, 

1951-1953.
υπ. 2. «Φάκελος δημοπρασίας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων» 1951-1953.
υπ. 3. «Φάκελος εταιρείας υδάτων, 1.6.1955-31.12.1966».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 150 φύλλα.

ΒIV/φ3
Περιεχόμενο: Φάκελος με ποικίλα έγγραφα που σχετίζονται με τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού των ετών 1955-1978· αποτελείται από 4 
υποφακέλους:
υπ. 1. «Φάκελος Ηλεκτρικής Εταιρείας, 1955-1966». 
υπ. 2. «Γενικά αφορώντα την επιβολήν και είσπραξιν τελών καθαριότητος 

και φωτισμού, 1955-1970».
υπ. 3. «Από την επιβολήν τελών καθαριότητος και φωτισμού 1971, εισ-

πραχθέντων υπό ΔΕΗ».
υπ. 4. Ηλεκτροδότηση καταστημάτων - δημοτικά τέλη, 1975-1978.
υπ. 5. «Δηλώσεις» 1975-1978.
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υπ. 6. Διαδρομές και καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, 1976 (περιέ-
χονται στοιχεία για 42 διαδρομές).

υπ. 7. «Δ.Ε.Η.» 1976-1983.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Περίπου 500 φύλλα.

ΒIV/φ4α 
Περιεχόμενο: Απογραφικά δελτία οδών και καταστημάτων της παλαιάς 

περιοχής: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Παντελεήμονος, Αγ. Τριάδος, Αγ. Φανου-
ρίου, Αναλήψεως, Αναπαύσεως, Αργοστολίου, Κερασούντος, 25ης 
Μαρτίου, Μιαούλη. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Απογραφικά δελτία οδών και 
καταστημάτων, 1969». Περίπου 400 φύλλα.

ΒIV/φ4β
Περιεχόμενο: Απογραφικά δελτία οδών και καταστημάτων της παλαιάς 

περιοχής: Ραιδεστού, Σωκράτους, Τσινέκη, Πολυκατοικιών σταθμού 
Λαρίσης. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Απογραφικά δελτία οδών και 
καταστημάτων, 1969». Περίπου 400 φύλλα.

ΒIV/4γ
Περιεχόμενο: Απογραφικά δελτία οδών και καταστημάτων της νέας πε-

ριοχής: Αγ. Παντελεήμονος, Αναλήψεως, Αναπαύσεως, Αργοστολίου, 
Αριστοτέλους, Αμαλιάδος. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Απογραφικά δελτία οδών και 
καταστημάτων, 1969». Περίπου 400 φύλλα.

ΒIV/φ4δ
Περιεχόμενο: Απογραφικά δελτία οδών και καταστημάτων της νέας περιο-

χής: Μπότσαρη, Ορφίδου, Κ. Παλαμά, Παπαμάρκου, Περάμου, Αστυ-
πάλαιας, Βακχυλίδου, Βασιλειάδου, Δοδάνης, Δραπετσώνας, Δεξαμεναί. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Απογραφικά δελτία οδών και 
καταστημάτων, 1969». Περίπου 400 φύλλα.

ΒIV/φ4ε
Περιεχόμενο: Απογραφικά δελτία οδών και καταστημάτων της νέας περιο-

χής: Πόντου, Πορφύρα, Ραιδεστού, Δραπετσώνας, Καλοκαιρινού, 
Κανελλοπούλου, Καπετανίδου. 

Παρατηρήσεις: Ο φάκελος έφερε την ένδειξη: «Απογραφικά δελτία οδών και 
καταστημάτων, 1969». Περίπου 400 φύλλα.
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ΒIV/φ5
Περιεχόμενο: Φάκελος με υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών κατα-

στημάτων, σχετικά με τα στοιχεία που χρειάζονται για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος του 1975. 

Παρατηρήσεις: Περίπου 100 φύλλα.

ΒIV/φ6
Περιεχόμενο: Σώμα αχρονολόγητων δελτίων βεβαιώσεως τελών καθαριό-

τητας και φωτισμού επιχειρήσεων. 

Παρατηρήσεις: Τα δελτία βεβαιώσεως τελών καθαριότητας και φωτισμού σχετίζονται 
με το υλικό που υπάρχει στην Οικονομική Υπηρεσία. Περίπου 300 δελτία.

ΒIV/β1
Περιεχόμενο: Χαρτόδετο κατάστιχο, όπου πιθανότατα καταγράφονται οι 

αριθμοί των μετρητών της ΔΕΗ ανά διαδρομές. Αχρονολόγητο.
Περιγραφή: Αποτελείται από 7 στήλες: διαδρομή, σελίδα, μετρητής, σπίτι, 

εμβαδόν, κατηγορία, παρατηρήσεις. 204 αριθμημένες σελίδες, 36x25.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Ημερολόγιο».    





Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΓΙ/φ1
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1952· αποτελείται από 

16 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος πρακτικών δημοπρασίας κατασκευής υπονόμου λεκά-

νης απορροής ομβρίων υδάτων ανατολικώς Αγ. Παντελεήμονος. 
Δημοπρασία 15 Σεπτεμβρίου 1952».

υπ. 2. «Φάκελος πρακτικών δημοπρασίας κατασκευής οδού Αγ. Παντελεή-
μονος διά Σελμάκ. Δημοπρασία 11.7.1952. Δημοπρασία 22.8.1952».

υπ. 3. «Αρχείον 1952». Αποφάσεις, μελέτες, αλληλογραφία διαφόρων 
έργων, 1952.

υπ. 4. «Εισερχόμενα προς ενέργειαν». Αποφάσεις, μελέτες, αλληλο-
γραφία διάφορων έργων, 1952.

υπ. 5. «Αγ. Δημητρίου-Κανελλοπούλου».
υπ. 6. «Μελέτη κατασκευής οδού Ψαρρών».
υπ. 7. «Μελέτη κατασκευής οδού Αγ. Παντελεήμονος».
υπ. 8. «Μελέτη κατασκευής στεγών και φραγμάτων εις κοινόχρηστα 

αποχωρητήρια του Δήμου».
υπ. 9. «Μελέτη διαμορφώσεως διασταυρώσεως οδών Κανελλοπούλου-

Ηφαίστου».
υπ. 10. «Φάκελος Συνεργασία». Αλληλογραφία σχετικά με ζητήματα 

της τεχνικής υπηρεσίας και αιτήματα των δημοτών, 1952.
υπ. 11. Έγγραφα σχετικά με το έργο της εκσκαφής χανδάκων ύδρευσης.
υπ. 12. «Μελέται Κανελλοπούλου και Αγ. Δημητρίου».
υπ. 13. Προϋπολογισμοί, τιμολόγια, αναλύσεις τιμών.
υπ. 14. «Μελέται Ευβοίας και Καλοκαιρινού».
υπ. 15. «Κατασκευή διά Σελμάκ οδού Αργοστολίου Δήμου Δραπετσώνας, 

1952».



74 Δημοτικο Αρχειο ΔρΑπετσωνΑσ

υπ. 16. «Φάκελος πρακτικών δημοπρασίας αποπερατώσεως κοινοχρήστου 
αποχωρητηρίου επί της οδού Τριφυλίας, 15.10.1952».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1952». Οι υποφάκελοι 12 και 13 φέρουν ένδειξη που δεν αντιστοιχεί 
στο περιεχόμενό τους. Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 500 φύλλα.

 
ΓΙ/φ2
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1953· αποτελείται από 

17 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 1953».
υπ. 2. «Προμέτρησις δια την κατασκευήν οδού Νικ. Φωκά μεταξύ Αγ. 

Φανουρίου και Βακχυλίδου, 1953».
υπ. 3. «Δίκτυον Υδρεύσεως (εκσκαφή τάφρων), εργολαβία Δ. Λυμπερό-

πουλου, 1953».
υπ. 4. «Φάκελος κατασκευής τοίχου αντιστηρίξεως γαιών άνωθεν 

μονίμου δεξαμενής, 1953».
υπ. 5. «Φάκελος Χωροσταθμίσεως».
υπ. 6. «Κατασκευή δια Σελμάκ οδού Καλοκαιρινού Δήμου Δραπετσώνας, 

εργολαβία Αλ. Κογεβίνα».
υπ. 7. «Μελέται Υδρεύσεως».
υπ. 8. «Φάκελος πρακτικών δημοπρασίας κατασκευής τμημάτων οδών 

Ευβοίας-Δογάνης δια Σελμάκ, 3.1.1953».
υπ. 9. «Φάκελος δημοπρασίας προμήθειας σωλήνων υδρεύσεως, 

21.9.1953, 30.11.1953».
υπ. 10. «Φάκελος πρακτικών δημοπρασίας κατασκευής τμήματος υπο-

νόμου οδού Κρεμμυδαρούς, 12.2.1953».
υπ. 11. «Εταιρεία Υδάτων».
υπ. 12. «Επισκευή οδού Κανελλοπούλου».
υπ. 13. Αποφάσεις, μελέτες, αλληλογραφία διάφορων έργων, 1953.
υπ. 14. «Οδός Δογάνη, 1ο τμήμα».
υπ. 15. «Υπόθεσις Μπαρούνου. Απαλλοτρίωσις οικοπέδου οδού Κύπρου». 
υπ. 16. «Εισερχόμενα διάφορα έγγραφα». 
υπ. 17. Κενά έντυπα.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1953». Οι υποφάκελοι 13 και 15 φέρουν ένδειξη που δεν αντιστοιχεί 
στο περιεχόμενό τους. Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 400 φύλλα.
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ΓΙ/φ3
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1954· αποτελείται από 

13 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Κατασκευή οδών Αναλήψεως-Ταξιαρχών, 1954».
υπ. 2. «Οδός Ευβοίας, 1954».
υπ. 3. «Αποχετευτικόν δίκτυον οδού Ψαρρών».
υπ. 4. «Αποχετευτικόν δίκτυον οδών Σπάρτης και Κρεμμυδαρούς».
υπ. 5. «Συντήρησις οδού Κανελλοπούλου».
υπ. 6. «Κατασκευής τοίχου αντιστηρίξεως περιοχής οδού Βακχυλίδου».
υπ. 7. «Εργολαβία Χανδάκων οδού Ηφαίστου».
υπ. 8. «Φάκελος Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού».
υπ. 9. «Κατασκευή οδού Φωκά».
υπ. 10. «Φάκελος επεκτάσεως δικτύου Υδρεύσεως οδών Αναπαύσεως-

Υπαπαντής-Ηφαίστου-Βακχυλίδου-Ψαρρών-Πρέσπας και επενδύσεις 
τάφρων».

υπ. 11. «Διάφορα-Αρχείον, 1954». Αποφάσεις, αιτήσεις, σχέδια.
υπ. 12. Κατασκευή οδών, 1954-1956.
υπ. 13. Φάκελος Υφαντίδη και υπόθεση Κατρακύλη.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1954». Ο υποφάκελος 12 φέρει ένδειξη που δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενό του. Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 2, 
3…). Περίπου 500 φύλλα.

ΓΙ/φ4
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1955· αποτελείται από 

6 υποφακέλους: 
υπ.1. «Φάκελος επιστρεπτέων 1955».
υπ. 2. «Αρχείον μικρών έργων-γνωματεύσεις, 1955».
υπ. 3. «Επεκτάσεις άλλων παροχών υδρεύσεως».
υπ. 4. «Κατασκευή οδού Δογάνη».
υπ. 5. «Κατασκευή οδού Ψυτάλλειας».
υπ. 6. «Υπηρεσία κήπων».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1955». Ο υποφάκελος 4 φέρει ένδειξη που δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενό του. Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 2, 
3…). Περίπου 250 φύλλα.
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ΓΙ/φ5
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1957· αποτελείται από 

16 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Κατασκευή οδού Αγίου Φανουρίου, 1957».
υπ. 2. «Κρασπεδόρειθρα εις διαφόρους οδούς, 1957».
υπ. 3. «Αρχείον μητρώου αέργων, 1957».
υπ. 4. «Κατασκευή οδού Ψαρρών (α΄), 1957».
υπ. 5. «Κατασκευή οδού Ψαρρών (β΄), 1957».
υπ. 6. «Κατασκευή οδού Βασιλειάδου, 1957».
υπ. 7. «Κατασκευή οδού Σπάρτης, 1957».
υπ. 8. «Κατασκευή οδού Δογάνη, 1957».
υπ. 9. «Κατασκευή οδού Αρκαδίας, 1957».
υπ. 10. «Κατασκευή οδού Φαρρών, 1957».
υπ. 11. Δελτία παραλαβής τεχνικών έργων, 1956.
υπ. 12. Αποφάσεις, μελέτες, αλληλογραφία διαφόρων έργων, 1957.
υπ. 13. «Κατασκευή οδού Κυπρίων Ηρώων (Σπάρτης-Δογάνη), 1957».
υπ. 14. «Κατασκευή της οδού Αγ. Διονυσίου από Κανελλοπούλου-Καλο-

καιρινού».
υπ. 15. «Αναλήψεως (Ψυτάλλειας-Βακχυλίδου)».
υπ. 16. «Αργοστολίου (Αγ. Παντελεήμονος-Υπαπαντής)».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1957». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 900 φύλλα.

ΓΙ/φ6
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1958· αποτελείται από 

19 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Αντίγραφα-Επιμετρικά στοιχεία υπονόμου Κανελλοπούλου, 1958».
υπ. 2. «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού επί της οδού Κανελλοπούλου, 

1957».
υπ. 3. «Κατασκευή τμήματος οδού Ταξιαρχών (από Αγίου Παντ/νος-

Καλοκαιρινού)».
υπ. 4. «Κατασκευή τμήματος οδού Καστρακίου (από Αγίου Παντ/νος-

Καλοκαιρινού)».
υπ. 5. «Κατασκευή της οδού Αστυπαλαίας (Αναλήψεως - Λεωφ. Κύπρου)».
υπ. 6. «Κατασκευή παρόδου Κανελλοπούλου (Κανελλοπούλου-Αστυπα-

λαίας)».
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υπ. 7. «Κατασκευή οδού Αρκαδίας (Αγ. Παντελεήμονος-Υπαπαντής)».
υπ. 8. «Κατασκευή οδού Βακχυλίδου (Αγ. Παντελεήμονος - Καλοκαιρινού)».
υπ. 9. «Κατασκευή φρέατος επί της Λεωφ. Κύπρου».
υπ. 10. «Κατασκευή οδού Καλοκαιρινού (Κανελλοπούλου-Αναπαύσεως)».
υπ. 11. «Κατασκευή τμήματος οδού Τριφυλλίας (από Αγίου Παντ/νος - 

Καλοκαιρινού)».
υπ. 12. «Εκβραχισμοί επί της οδού Ηφαίστου».
υπ. 13. «Διάστρωσις ασφαλτοτάπητος επί της οδού Αγ. Φανουρίου».
υπ. 14. «Μικροέργα από 1.1.1958-20.11.1958».
υπ. 15. «Τεχνική Υπηρεσία: εξερχόμενα έγγραφα δια διάφορας υπηρε-

σίας ή αρχάς, 1958».
υπ. 16. «Εισερχόμενα από 1.1.1956-31.12.1958».
υπ. 17. «Κατασκευή της οδού Μακρυγιάννη».
υπ. 18. Αποφάσεις, μελέτες, αλληλογραφία διάφορων έργων, 1957.
υπ. 19. «Σχετικά με την σύνδεσιν υπονόμων, 1958».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1958». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 1.000 φύλλα.

ΓΙ/φ7
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1959· αποτελείται από 

10 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Περιοδικαί αναφοραί τριμηνίαι κλπ., 1953».
υπ. 2. «Διάφορα, 1958-1959».
υπ. 3. «Κατασκευή οδού Υπαπαντής, 1959».
υπ. 4. «Υπόνομος οδού Αστυπαλαίας, 1959».
υπ. 5. «Πετρελαιομηχαναί αυτοκινήτων, 1959».
υπ. 6. «Επισκευή αυτοκινήτων, 1959».
υπ. 7. «Ανακατασκευή οδού Κανελλοπούλου, 1959». 
υπ. 8. «Δήμος Δραπετσώνας». Τεχνικές εκθέσεις ποικίλων τεχνικών έρ-

γων, 1958-1959. 
υπ. 9. «Απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 1959».
υπ. 10. «Β΄ μελέτη αποπερατώσεως Κανελλοπούλου».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1959». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 750 φύλλα.
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ΓΙ/φ8
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1960· αποτελείται από 

9 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1959-1960».
υπ. 2. «Γυμνασιακόν Παράρτημα (Πατζακίδη)».
υπ. 3. «Κατασκευή οδού Τριφυλλίας, 1960».
υπ. 4. «Κατασκευή οδού Κυνουρίας, 1960».
υπ. 5. «Ασφαλτοτάπης οδού Δογάνη, 1960».
υπ. 6. «Έργα ανεργίας, 1960».
υπ. 7. «Κατασκευή ασφαλτοτάπητος επί της οδού Ευβοίας». 
υπ. 8. «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και ασφαλτοτάπητος επί της 

οδού Ηφαίστου».
υπ. 9. «Καταστάσεις μισθοδοσίας έργων ανεργίας».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1960». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 600 φύλλα.

ΓΙ/φ9
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1961· αποτελείται από 

11 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1959-1961» 
υπ. 2. «Δήμος Δραπετσώνας». Τεχνικές εκθέσεις ποικίλων τεχνικών έρ-

γων, 1961. 
υπ. 3. «Εκθέσεις, 1961». 
υπ. 4. «Αποπεράτωσις κατασκευής οδού Ψαρρών, 1961». 
υπ. 5. «Κατασκευή φρεατίων υπονόμου Κανελλοπούλου, 1961».
υπ. 6. «Έργα ανεργίας, 1961».
υπ. 7. «Πρωτόκολλο εκβραχισμού λεωφόρου Κύπρου». 
υπ. 8. «Κατασκευή τμήματος οδού Τριφυλλίας, 1961». 
υπ. 9. «Φάκελος Αγροτικής Τραπέζης και Λιπάσματα», 1961-1984.
υπ. 10. «Ογκομετρήσεις Βιομηχανικών κλπ. εγκαταστάσεων», 1964-1975.
υπ. 11. «Εταιρεία Τσιμέντα Ηρακλής», 1976-1984.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1961». Οι φάκελοι 10, 11 βρέθηκαν ενσωματωμένοι στον φάκελο 
9. Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 2, 3…). Περίπου 
350 φύλλα.
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ΓΙ/φ10
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1962· αποτελείται από 

11 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1961-1962».
υπ. 2. «Μικροέργα, 1958-1962».
υπ. 3. «Αποπεράτωσις οδού Ταξιαρχών, 1962».
υπ. 4. «Αποπεράτωσις οδού Μονεμβασίας, 1962».
υπ. 5. «Αποπεράτωσις οδού Καζαντζάκη, 1962».
υπ. 6. «Παρτέρια 1ης παρόδου πολυκατοικιών Ευβοίας, 1962».
υπ. 7. «Αποπεράτωσις οδού Αναλήψεως, 1962». 
υπ. 8. «Αποπεράτωσις οδού Βακχυλίδου, 1962».
υπ. 9. «Αποπεράτωσις οδού ανωνύμου (Μονεμβασίας-Ηφαίστου), 

1962».
υπ. 10. «Αποπεράτωσις οδού Καστρακίου, 1962».
υπ. 11. «Φάκελος δημιουργίας νέας λεωφορειακής γραμμής Δραπετσώνας-

Κερατσινίου».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1962». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 300 φύλλα.

ΓΙ/φ11
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1963· αποτελείται από 

13 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Έργα Ο.Α.Α.Α. απασχολήσεως ανέργων, 1963».
υπ. 2. «Εισερχόμενα, 1963-1964».
υπ. 3. «Μικροέργα, 1963-1966».
υπ. 4. «Έργα ανεργίας. Φάκελος εργαζομένων, 1963».
υπ. 5. «Ηλεκτροφωτισμός Κανελλοπούλου, 1963».
υπ. 6. «Ευβοίας, 1963».
υπ. 7. «Κυνουρίας, 1963». 
υπ. 8. «Μελέτη οδού Αναλήψεως, 1963». 
υπ. 9. «Αποπεράτωσις οδού Αγ. Διονυσίου, 1963».
υπ. 10. «Μελέτη παρόδων περιοχής Λιπασμάτων, 1963».
υπ. 11. «Υπόνομος Αγ. Παντελεήμονος».
υπ. 12. «Αποπεράτωσις οδού Κορίνθου, 1963».
υπ. 13. «Κατασκευή Λεωφ. Κύπρου».
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Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1963». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 800 φύλλα.

ΓΙ/φ12
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1964· αποτελείται από 

16 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Σχετικά εισαγωγής Φωτιστικών Σωμάτων, 1964».
υπ. 2. «Επέκτασις Φωτισμού διά νέων λαμπτήρων, 1964».
υπ. 3. «Εξερχόμενα, 1962-1964».
υπ. 4. «Διάφορα, 1962-1964».
υπ. 5. «Έργα ανεργίας, 1964».
υπ. 6. «Δήμος Δραπετσώνας». Τεχνικές εκθέσεις ποικίλων τεχνικών έρ-

γων, 1964.
υπ. 7. «Ασφαλτικός τάπης οδού Αναλήψεως, 1964». 
υπ. 8. «Ασφαλτικός τάπης οδού Μονεμβασίας, 1964».
υπ. 9. «Αποπεράτωσις οδού Ευβοίας, 1964».
υπ. 10. «Ασφαλτικός τάπης οδού Αστυπαλαίας, 1964».
υπ. 11. «Ασφαλτικός τάπης οδού Τριφυλλίας, 1964».
υπ. 12. «Ασφαλτικός τάπης οδού Ν. Καζαντζάκη, 1964».
υπ. 13. «Ασφαλτικός τάπης οδού Αγ. Παντελεήμονος, 1964».
υπ. 14. «Ασφαλτικός τάπης οδού Αγ. Φανουρίου, 1964».
υπ. 15. «Ασφαλτικός τάπης οδού Κυπρίων Ηρώων, 1964».
υπ. 16. «Ασφαλτικός τάπης οδού Αγγ. Σικελιανού, 1964».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1964». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 800 φύλλα.

ΓΙ/φ13
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1965· αποτελείται από 

14 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1965-1966».
υπ. 2. «Διάφορα, 1965-1966».
υπ. 3. «Έργον Ο.Α.Α.Α., 1965. Διάστρωσις ισχνού σκυροδέματος επί των 

οδών Πόρου, Υπαπαντής, Αγίου Φανουρίου, Δογάνη, Αγ. Τριάδος».
υπ. 4. «Χρωματισμός δημαρχιακού κτιρίου, 1965».
υπ. 5. «Κοινόχρηστα αφοδευτήρια, 1961-1965».
υπ. 6. «Δήμος Δραπετσώνας». Τεχνικές εκθέσεις ποικίλων τεχνικών έρ-

γων, 1965.
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υπ. 7. «Κατασκευή οδού Καλοκαιρινού, 1965».
υπ. 8. «Κατασκευή οδού Σπάρτης, 1965».
υπ. 9. «Μελέτη επισκευής διασταυρώσεων οδού Αναπαύσεως, 1965».
υπ. 10. «Διάστρωσις Σκυροδέματος επί της οδού Δογάνη, 1965».
υπ. 11. «Διάστρωσις Σκυροδέματος επί της παρόδου προεκτάσεως οδού 

Ταξιαρχών, 1965».
υπ. 12. «Αποπεράτωσις οδού Κορίνθου, 1965».
υπ. 13. «Επέκτασις ηλεκτροφωτισμού διά λαμπτήρων υδραργύρου».
υπ. 14. «Εξερχόμενα, 1965-1966».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1965». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 850 φύλλα.

ΓΙ/φ14
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1966· αποτελείται από 

13 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μελέτη κατασκευής σταθμού αυτοκινήτων (γκαράζ) επί των 

οδών Κύπρου και Ανωνύμου, 1966».
υπ. 2. «Μελέτη προσθήκης Ά  ορόφου εις δημοτικόν γκαράζ, 1966».
υπ. 3. «Έργα Ανεργίας, 1966. Κατασκευή μικροπαρόδων εντός της πα-

ραπηγματούχου περιοχής».
υπ. 4. «Δελτία παρουσίας έργων Ο.Α.Α.Α., 1966».
υπ. 5. «Ηλεκτροφωτισμός νέων πολυκατοικιών, 1966».
υπ. 6. «Μελέτη διαμόρφωσης χώρου νέων πολυκατοικιών, 1966».
υπ. 7. «Διαμόρφωση κοινoχρήστου χώρου στις προσφυγικές πολυκατοικίες 

μεταξύ των οδών Καπετανίδου-Δραπετσώνας-Αριστοτέλους, 1966». 
υπ. 8. «Υπόνομος Κυνουρίας, 1966». 
υπ. 9. «Ηλεκτροφωτισμός Αγ. Δημητρίου, 1966».
υπ. 10. «Διαμόρφωσις προαυλίου Δημοτικών Σχολείων, 1966».
υπ. 11. «Μελέτη διαστρώσεως ασφαλτοτάπητος επί των οδών Ηφαίστου, 

Ευβοίας, Βακχυλίδου και συντηρήσεως διαφόρων οδών, 1966».
υπ. 12. «Εξέδρα (ντέξιον), 1966».
υπ. 13. «Φάκελος απογραφής τεχνικών μηχανημάτων, 1966». 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1966». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 950 φύλλα.
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ΓΙ/φ15
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1967· αποτελείται από 

4 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Αγωγός οδού Κυπρίων Ηρώων, 1967».
υπ. 2. «Αγωγός οδού Ευβοίας, 1967».
υπ. 3. «Δενδροφύτευσις, 1967».
υπ. 4. «Προέκτασις αγωγού οδού Κυπρίων Ηρώων μέχρι της διασταυ-

ρώσεως των οδών Ευβοίας και Μαραγκάκη, 1967».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1967». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 100 φύλλα.

ΓΙ/φ16
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1968· αποτελείται από 

13 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1967-1968».
υπ. 2. «Εξερχόμενα, 1967-1968».
υπ. 3. «Επιχορήγησις 200.000 δρχ. από Υπουργείο Προνοίας». Μικρο-

έργα, 1968.
υπ. 4. «Φάκελος δημοπρασίας κατασκευής οδών Αγίου Παντελεήμονος-

Μάρκου Μπότσαρη».
υπ. 5. «Μελέτη μερικής αποπερατώσεως σταθμού αυτοκινήτων (γκαράζ) 

επί των οδών Κύπρου και Θεοτοκοπούλου».
υπ. 6. «Κατασκευή πεζοδρομίου δημοτικού σταθμού αυτοκινήτων».
υπ. 7. «Κατασκευή πεζοδρομίων οδών Αγ. Δημητρίου και Κυνουρίας». 
υπ. 8. «Μελέτη επισκευής οδοστρώματος διαφόρων οδών».
υπ. 9. «Δενδροφύτευσις έτους 1968-1969».
υπ. 10. «Πίνακες αναλογισμού δαπάνης κρασπεδορείθρων οδών Αγ. Παν-

τελεήμονος και Μ. Μπότσαρη».
υπ. 11. «Ιδιωτικαί συνδέσεις μετά δημοτ. υπονόμων».
υπ. 12. «Διάφορα, 1967-1968».
υπ. 13. «Μικροέργα, 1967-1968».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1968». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 600 φύλλα.

ΓΙ/φ17
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1969· αποτελείται από 

16 υποφακέλους: 
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υπ. 1. «Κατασκευή διαφόρων οδών, 1969».
υπ. 2. «Ηλεκτροφωτισμός οδών, 1969».
υπ. 3. «Φάκελος προσφορών προμήθειας φωτιστικών σωμάτων-λαμπτή-

ρων, 1969»
υπ. 4. «Δευτερεύουσαι επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού».
υπ. 5. «Ηλεκτροφωτισμός πολυκατοικιών, 1969».
υπ. 6. «Διαμόρφωσις κοινοχρήστου χώρου Δ́  πολυκατοικίας Ευβοίας».
υπ. 7. «Δενδροφύτευσις διαφόρων οδών». 
υπ. 8. «Διαμόρφωσις χώρου συμβολής οδών Κανελλοπούλου-Δογάνη-

Αγ. Δημητρίου».
υπ. 9. «Κατασκευή τοίχου αντιστηρίξεως επί της οδού Βύρωνος».
υπ. 10. «Πίνακες αναλογισμού δαπάνης κρασπεδορείθρων οδών Αργο-

στολίου, Δημητσάνης, Πόντου, Κερασούντος και Παπαρηγοπούλου».
υπ. 11. «Κατασκευή οδών Αγ. Παντελεήμονος-Μάρκου Μπότσαρη κ.ά.».
υπ. 12. «Επισκευή οδού Κανελλοπούλου».
υπ. 13. «Επισκευή αφοδευτηρίων 1ου και 2ου Δημ. Σχολείου Δραπετσώνος».
υπ. 14. «Συνεργείον επισκευής οδοστρωμάτων».
υπ. 15. «Κατασκευή οδού Μπαρμπαρέσου».
υπ. 16. «Επισκευή οδού Αναλήψεως».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1969». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 900 φύλλα.

ΓΙ/φ18
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1970· αποτελείται από 

12 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Κατασκευή διαφόρων οδών χρήσεως οικονομικού έτους 1970, 

εργολαβία: Ε. Σφαλαγκάκος».
υπ. 2. «Κατασκευή οδών τεχνικού προγράμματος, 1970».
υπ. 3. «Κρασπεδόρειθρα έτους 1970».
υπ. 4. «Πίναξ υδάτων επί των οδών Κανελλοπούλου και Αριστοτέλους».
υπ. 5. «Φωτισμός κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Κανελλοπούλου-

Αριστοτέλους-Σπάρτης».
υπ. 6. «Μικροέργα και μικροεργασίες, 1969-1970».
υπ. 7. «Διαμόρφωσις κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Κανελ-

λοπούλου-Αριστοτέλους-Σπάρτη». 
υπ. 8. «Διάνοιξις λάκκων δενδροφυτεύσεως χρήσεως, 1970-1971».
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υπ. 9. «Υπόγεια πολυκατοικιών».
υπ. 10. «Ονοματοθεσία οδών (τοποθέτησις πινακίδων)».
υπ. 11. «Χριστουγενιάτικο δένδρο».
υπ. 12. «Αναμνηστική πλαξ και ωρολόγιον».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κα-
τάστασις Έτους 1970». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 950 φύλλα.

ΓΙ/φ19
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1971· αποτελείται από 

6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1969-1971».
υπ. 2. «Εξερχόμενα, 1969-1971».
υπ. 3. «Κρασπεδόρειθρα έτους 1971».
υπ. 4. «Κατασκευή διαφόρων οδών Δήμου Δραπετσώνος».
υπ. 5. «Άδειαι τόμων Ε.Κ.Ο., 1971-1977».
υπ. 6. «Υπουργείον Κοιν. Υπηρεσιών, 1971-1973».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κα-
τάστασις Έτους 1971». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 950 φύλλα.

ΓΙ/φ20
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1972· αποτελείται από 

21 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Εισερχόμενα, 1972».
υπ. 2. «Δελτίον δραστηριότητος δήμου, 1968-1972».
υπ. 3. «Μικροεργασίαι, 1971-1972».
υπ. 4. «Κατασκευή 3ης παιδικής χαράς».
υπ. 5. «Κατασκευή διαφόρων οδών, χρήσεως 1972». Μελέτες, σχέδια, 

τεχνικές εκθέσεις, κοστολόγια, κ.ά.
υπ. 6. «Μελέτη προσθήκης Ά  ορόφου εις το δημοτικό γκαράζ».
υπ. 7. «Κρασπεδόρειθρα έτους 1972».
υπ. 8. «Σχέδια ΔΕΗ».
υπ. 9. «Ενημερωμέναι οριζοντογραφίαι εις εγκαταστάσεις ΟΤΕ».
υπ. 11. «Πεζοδρόμια Κερασούντος».
υπ. 12. «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστου χώρου 4ης προσφυγικής πολυ-

κατοικίας».
υπ. 13. «Μελέτη βαφής Ποντιακής Στέγης».
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υπ. 14. «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης».
υπ. 15. Ρυμοτομικό διάγραμμα του Δήμου.
υπ. 16. «Μελέτη εγκαταστάσεως και συντηρήσεως πρασίνου εις νέον 

οικισμόν Δραπετσώνας».
υπ. 17. «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».
υπ. 18. «Δημαρχείον Νικαίας».
υπ. 19. «Διάνοιξις λάκκων δενδροφυτεύσεως επί διαφόρων οδών».
υπ. 20. «Χρωματισμός δημαρχιακού καταστήματος».
υπ. 21. «Μνημείο Ηρώων».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1972». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 1.800 φύλλα.

ΓΙ/φ21
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1973· αποτελείται από 

10 υποφακέλους: 
υπ. 1. « Υπουργείον Εσωτερικών, 1961-1973».
υπ. 2. «Νομαρχία Πειραιώς, 1961-1973».
υπ. 3. « Υπουργείον Κοιν. Υπηρεσιών, 1971-1973».
υπ. 4. «Ενέργειαι επί θέματος παραχωρήσεως αγοράς και καταστημάτων 

εις τον Δήμον».
υπ. 5. «Συμπλήρωσις δικτύου δημοτικού φωτισμού».
υπ. 6. «Πρόγραμμα οδοποιίας, 1973».
υπ. 7. «Ζημίαι από τρίτους».
υπ. 8. «Αλληλογραφία γραφείου δημοτικών προσόδων».
υπ. 9. «Άδειαι πεζοδρομίων, 1973».
υπ. 10. ΦΕΚ 142.

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1973». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 600 φύλλα.

ΓΙ/φ22
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1974· αποτελείται από 

8 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μικροεργασίαι, 1973-1974».
υπ. 2. «Κατασκευή τμημάτων οδών και επισκευή παλαιών οδοστρω-

μάτων».
υπ. 3. «Υψόμετρα οδών, 1973-1974».
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υπ. 4. «Κράσπεδα».
υπ. 5. «Μελέτη διαμορφώσεως κοιν. χώρου επί της οδού Ν. Καζαντζάκη».
υπ. 6. «Αυτοκίνητα, 1967-1974».
υπ. 7. Αιτήσεις, άδειες κατάληψης πεζοδρομίων, 1974.
υπ. 8. «Ύδρευσις 1ης παιδικής χαράς».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1974». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 700 φύλλα.

ΓΙ/φ23
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1975· αποτελείται από 

6 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Φάκελος κατασκευής διαφόρων οδών και επισκευή παλαιών 

οδοστρωμάτων, 1975».
υπ. 2. «Πεζοδρόμια, 1975».
υπ. 3. «Κατασκευή 3ης παιδικής χαράς».
υπ. 4. Φάκελος δημοπρασίας δημοτικού υλικού.
υπ. 5. «Υψόμετρα οδών, 1975».
υπ. 6. «ΔΕΗ, 1967-1975».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1975». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 950 φύλλα.

ΓΙ/φ24
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1976· αποτελείται από 

10 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μελέτη κατασκευής κοινοχρήστων χώρων και νέου ασφαλτοτά-

πητος επί παλαιών οδοστρωμάτων, 1976».
υπ. 2. «Μικροέργα, 1975-1976».
υπ. 3. «Πεζοδρόμια, 1976».
υπ. 4. «Διάνοιξις λάκκων δενδροφυτεύσεως επί διαφόρων οδών, χρήσεως 

οικ. έτους 1976».
υπ. 5. «Έργον κατασκευής και αποχετεύσεως εις δημοτικόν γήπεδον 

ποδοσφαίρου».
υπ. 6. «Συμπληρωματική προμήθεια οργάνων 3ης παιδικής χαράς».
υπ. 7. «Εορταστικός φωτισμός οδών Κανελλοπούλου και Αγ. Δημητρίου». 
υπ. 8. «Πρακτικά επιτροπής κρίσης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού».
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υπ. 9. «Μικροφωνική-μεγαφωνική εγκατάστασις».
υπ. 10. «Οικοδομικαί Άδειαι».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1976». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 900 φύλλα.

ΓΙ/φ25
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1977· αποτελείται από 

9 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Διαμόρφωσις χώρου επί των οδών Δραπετσώνας-Καπετανίδου-

Αριστοτέλους».
υπ. 2. «Κατασκευή τμημάτων οδών και επισκευή παλαιών οδοστρω-

μάτων».
υπ. 3. «Μελέτη περιφράξεως κοιν. χώρων πολυκατοικιών οδών Μπουμπου-

λίνας και Κανάρη, 1977».
υπ. 4. «Πεζοδρόμια, 1977».
υπ. 5. «Ποιναί εργολάβων».
υπ. 6. «Μικροέργα, 1977».
υπ. 7. «Άδειες διαφημίσεων και τοιχοκολλήσεως και διανομής διαφημι-

στικών εντύπων.
υπ. 8. «Κατασκευή περιπτέρου φύλακος 3ης παιδικής χαράς».
υπ. 9. «Κατασκευή κερκίδων δημοτικού Γυμναστηρίου Δραπετσώνας». 

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κατά-
στασις Έτους 1977». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη (1, 
2, 3…). Περίπου 750 φύλλα.

ΓΙ/φ26
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1978· αποτελείται από 

10 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μικροέργα, 1978-1979».
υπ. 2. «Πλακόστρωση πεζοδρομίων (μεταξύ των οδών Κανελλοπούλου-

Αγ. Δημητρίου-Αναπαύσεως-Ψαρρών».
υπ. 3. «Προμήθεια κηπευτικών γαιών, κατασκ. παρτεριών πρασίνου 

παλυκατοικιών Αναλήψεως, Δραπετσώνας».
υπ. 4. «Περίφραξη παρτεριών στο νέο οικισμό».
υπ. 5. «Διαμόρφωση σε πράσινο κοινοχρήστου χώρου πολυκατοικιών 

Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσώνας».
υπ. 6. «Περίφραξη 1ης παιδικής χαράς».
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υπ. 7. Μελέτες σχετικά με την αποχέτευση και τα λύματα. 
υπ. 8. «Υψόμετρα, 1978».
υπ. 9. «Μελέτη κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών στο δημοτικό 

γυμναστήριο Δραπετσώνας».
υπ. 10. «Αποδυτήρια δημοτικού γυμναστηρίου Δραπετσώνας».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κα-
τάστασις Έτους 1978». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 900 φύλλα.

ΓΙ/φ27
Περιεχόμενο: Φάκελος κατασκευαστικών έργων του 1979· αποτελείται από 

5 υποφακέλους: 
υπ. 1. «Μελέτη παιδικής κατασκηνώσεως, 1979».
υπ. 2. «Υψόμετρα, 1979».
υπ. 3. «Διάνοιξη λάκκων δενδροφυτεύσεως επί διαφόρων οδών».
υπ. 4. «Δημοπρασία 29.1.1979 δημοτικών καταστημάτων».
υπ. 5. «Περί γκαράζ».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί, με την ένδειξη: «Κα-
τάστασις Έτους 1979». Κάποιοι από τους φακέλους φέρουν αριθμητική ένδειξη 
(1, 2, 3…). Περίπου 150 φύλλα.

 



Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΝΟΙΑ

I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙ/φ1
Περιεχόμενο: Περιλαμβάνονται οι υποφάκελοι:

υπ. 1. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
υπ. 2. Απονομές βραβείων.
υπ. 3. Ποικίλα έγγραφα σχετικά με τις τεχνικές σχολές, 1973-1979 και 

άλλα θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, 1963-1979.

Παρατηρήσεις: Περίπου 250 φύλλα.

ΔΙ/φ2
Περιεχόμενο: Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετικά με την εργασία των μαθητών της 

τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» στις επιχειρήσεις τους την περίοδο 
1968-1974, καθώς και φωτοτυπίες της κατάστασης ενσήμων κάθε μαθητή. 

Παρατηρήσεις: Περίπου 200 φύλλα.

ΔΙ/φ3
Περιεχόμενο: Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετικά με την εργασία των μαθητών 

της τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» στις επιχειρήσεις τους την 
περίοδο 1971-1974, φωτοτυπίες της κατάστασης ενσήμων κάθε μαθητή, 
κατάλογοι σπουδαστών και άλλα σχετικά έγγραφα.

Παρατηρήσεις: Περίπου 200 φύλλα.

ΔΙ/φ4
Περιεχόμενο: Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετικά με την εργασία των μαθητών 

της τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» στις επιχειρήσεις τους την 
περίοδο 1976-1977, φωτοτυπίες της κατάστασης ενσήμων κάθε μαθητή, 
κατάλογοι σπουδαστών και άλλα σχετικά έγγραφα.

Παρατηρήσεις: Περίπου 150 φύλλα.
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ΔΙ/φ5
Περιεχόμενο: Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετικά με την εργασία των μαθητών 

της τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» στις επιχειρήσεις τους την 
περίοδο 1977-1978, φωτοτυπίες της κατάστασης ενσήμων κάθε μαθητή, 
κατάλογοι σπουδαστών και άλλα σχετικά έγγραφα.

Παρατηρήσεις: Περίπου 300 φύλλα.

ΔΙ/β1
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο μητρώο εργασίας μαθητών της Γη1΄ τάξης της 

τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» κατά την περίοδο 1975-1976. 
Περιγραφή: Στο βιβλίο υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε μαθητή, όπου 

σημειώνονται οι παρουσίες του στις εργαστηριακές ασκήσεις. 100 αριθ-
μημένες σελίδες, 43x28.

ΔΙ/β2
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο μητρώο εργασίας μαθητών της Γμ΄ τάξης της 

τεχνικής σχολής «Απόστολος Παύλος» κατά την περίοδο 1975-1976. 
Περιγραφή: Στο βιβλίο υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε μαθητή, όπου 

σημειώνονται οι παρουσίες του στις εργαστηριακές ασκήσεις. 100 αριθ-
μημένες σελίδες, 43x28.

ΔΙ/β3
Περιεχόμενο: Μητρώο μελών του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου 

Δραπετσώνας «Οι Τρεις Ιεράρχες»· σημειώνονται τα μέλη του, 1966.
Περιγραφή: Το βιβλίο αποτελείται από  16 στήλες: αύξων αριθμός, χρόνος 

εγγραφής, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, τόπος γέννησης, διεύθυνση, 
οικογενειακή κατάσταση, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αρχή από 
την οποία εκδόθηκε, επάγγελμα, ηλικία, δικαίωμα εγγραφής, έτη, μηνι-
αίες καταβολές (συνδρομή) και παρατηρήσεις. 120 σελίδες, 40x32.

Παρατηρήσεις: Στο βιβλίο έχουν καταχωρηθεί 29 εγγραφές και υπάρχουν στοιχεία 
μόνο του πρώτου μήνα εγγραφής.

ΔΙ/β4
Περιεχόμενο: Αχρονολόγητο αλφαβητικό ευρετήριο της δημοτικής 

βιβλιοθήκης.
Περιγραφή: 60 σελίδες, 21x15. 
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II. ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΙ/φ1 
Περιεχόμενο: Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται 14 υποφάκελοι που σχε-

τίζονται με θέματα κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Δραπετσώνας την 
περίοδο 1955-1973: 
υπ. 1. «Φάκελος Κοινωνικής Πρόνοιας, 1955».
υπ. 2. «Αλακιώτου Ειρήνη, απόδόσεως λογαριασμών: α) απονομή 

δώρων, 1955-1956, β) απονομή βιβλίων, 1964, γ) απονομή βιβλίων, 
1965, δ) απονομή βιβλίων, 1966».

υπ.3. «Φάκελος αποδείξεων χορηγηθέντων βιβλίων εις απόρους μαθη-
τάς», 1956. 

υπ. 4. «Ευρετήριον απόρων λαβόντων φάρμακα το έτος 1957».
υπ. 5. «Επένδυσις, 1957».
υπ. 6. «Διανεμητικός Λογαριασμός Οικογενειακών επιδομάτων Μισθω-

τών, 1959-1970».
υπ. 7. «Υποτροφίαι και βραβεία, 1961-1964».
υπ. 8. «Υπουργείον Κοιν. Πρόνοιας, 1.1.1967-31.12.1970» Αλληλογραφία 

του Δήμου με διάφορα υπουργεία για θέματα ρυμοτομίας, υγιεινής 
και οργάνωσης του οικισμού.

υπ. 9. «Αιτήσεις απορίας και σχετικά έγγραφα, 1967-1974».
υπ. 10. «Φάκελος αλληλογραφίας επενδύσεως απόρων παίδων, 1968-1971».
υπ. 11. «Φάκελος δωρεών διά αγορά παιγνιδίων απόρων παίδων, 1968-

1973».
υπ. 12. «Φάκελος προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων Δήμου Δραπετσώ-

νας, 1971».
υπ. 13. Κατάλογοι συσσιτίων απόρων τέκνων και σχετικά έγγραφα, 1971-

1972.
υπ. 14. «Παιδική εξοχή Εκάλης, 1978-1979».

Παρατηρήσεις: Όλοι οι υποφάκελοι βρέθηκαν δεμένοι μαζί. Ο υποφάκελος 5 θα 
μπορούσε να υπάγεται και στις κατηγορίες Διοίκηση και Τεχνική Υπηρεσία. 
Περίπου 1.000 φύλλα.

ΔΙΙ/β1
Περιεχόμενο: Τετράδιο όπου σημειώνονται οι δημότες που έλαβαν, λόγω 

απορίας, δωρεάν φάρμακα το 1956 από το δημοτικό ιατρείο, καθώς και 
το είδος του φαρμάκου.
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Περιγραφή:  60 σελίδες, 21x15.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίο διαθέσεως φαρμάκων». Οι 
περισσότερες σελίδες είναι κενές.

ΔΙΙ/β2
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο βιβλίο μητρώου απόρων της ενορίας Αγ. Πα-

ντελεήμονος Δραπετσώνας των ετών 1964-1973.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει 13 στήλες: αύξων αριθμός, χρονολογία εγγρα-

φής, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, οικογενειακά μέλη, διεύθυνση, 
κατάσταση απορίας, αναθεώρησις, ηλικία, δικαίωμα εγγραφής, έτη, πα-
ρατηρήσεις. 150 σελίδες, 35x25.

Παρατηρήσεις: Το βιβλίο έφερε την ένδειξη: «Βιβλίον μητρώου απόρων ενορίας Αγ. 
Παντελεήμονος Δραπετσώνος». Το μισό βιβλίο είναι κενό.

ΔΙΙ/β3
Περιεχόμενο: Δακτυλόγραφο βιβλίο ελέγχου όσων λαμβάνουν συσσίτιο, της 

περιόδου 12.1969-1.1971.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει τρεις στήλες: αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο, 

ημέρα. 100 σελίδες, 35x25.

Παρατηρήσεις: Μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένας φάκελος με καταστάσεις προσώπων 
που δικαιούνται συσσίτιο, του 1970. Οι περισσότερες σελίδες είναι κενές.




