
ΕΤΟΣ Φ. Υπ.

Αρ. 

Φύλ. Περιεχόμενο Παρατήρεις 

Παλ. Τίτλος & 

Ενδείξεις 

Ταξινόμησης 

1918 1 1 62
Αιτήσεις αδειών οικοδόμησης (Μάιος – Αύγουστος 1918). 

Περιλαμβάνονται σχέδια των υπό ανέγερση οικοδομών (59)

2 46
Αιτήσεις αδειών οικοδόμησης (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1918). 

Περιλαμβάνονται 45 σχέδια των υπό ανέγερση οικοδομών. 

3 15

Εξοδολόγιο καθαριότητας (1917), διακίνηση εκρηκτικών υλικών για 

εργασίες σε υδραγωγεία, αποσπάσματα πρακτικών Δημ. Συμβουλίου 

(επιστροφή φόρου και παροχή οικονομικής βοήθειας). 

1921 1 1 35

Έγγραφα που αφορούν το Άσυλο Φρενοβλαβών της πόλης (1920 – 

1921), κατάσταση εξόδων για την καθαριότητα της πόλης των ετών 1916-

1921, επιστολές προς τον Δήμο για επισκευή – απαλλοτρίωση οδού. 

1924 1 1 69 Έργα οδοποιίας (γέφυρα Θεαγένους Χαρίση, οδός Ιταλίας - 1922 1924). 

Περιλαμβάνεται (1) ταχ. 

φάκελος. 

2 102 Έργα οδοποιίας (οδός Κρήτης, οδός Χατζηλαζάρου - 1922 - 1924). 

3 111

Έργα οδοποιίας (οδός Τεγέας, Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου, 

Κολοκοτρώνη  - 1922 – 1924). Εφημερίδα '' Ταχυδρόμος '' (20.02.1924). 

Εφημερίδα '' Το Φως '' (21.02.1924). 

4 131
Έργα οδοποιίας (οδός Χατζηλαζάρου, Πατρών, Καποδιστρίου, 

Φιλελλήνων, κατασκευή αποβάθρας Λευκού Πύργου). 

Περιλαμβάνεται σχεδιάγραμμα 

αποβάθρας Λευκού Πύργου. 

5 189
Έργα οδοποιίας (οδός Αριστοτέλους, Μαυροκορδάτου, Νικηφόρου 

Φωκά,  Δελφών). 

Περιλαμβάνονται 3 ταχ. 

φάκελοι. 

6 86
Επισκευή θαλάσσιου κρηπιδώματος πλατείας Λευκού Πύργου (1923 - 

1925).

Περιλαμβάνεται 1 ταχ. 

φάκελος. 

2 1 141
Συμβόλαια ενοικιάσεων τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου 

στη Νέα Λαχαναγορά. [Β/1 β]

3 1 41
Φάκελος Επιτροπών: κατασκευή αποχωρητηρίων και πεζοδρομιών 

Λεωφόρων Βασ. Γεωργίου και Βασ. Σοφίας. 

Περιλαμβάνονται 2 

σχεδιαγράμματα.

1925 1 1 36 Περιλήψεις τοιχοκολλούμενων αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου. 



2 1 172
Φάκελος επιτροπών : αγορά πυροσβεστικών ειδών, δενδροφύτευσης και 

ανακαίνισης εργοστασίου αεριόφωτος. 

Περιλαμβάνονται 24 διαφ. 

έντυπα, 1 εγχειρίδιο, 6 

φάκελοι, 1 σχεδιάγραμμα, 1 

έντυπο. 

2 110 Έγγραφα που αφορούν ενοικιάσεις δημοτικών ακινήτων.  

3 1 131 Έργα οδοποιίας (οδός Κων/νου Μελενίκου και  Κων/νου Παλαιολόγου).

4 1 65
Έγγραφα σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης (1924 – 1925, 

1928). 

1926 1 1 43 Πίνακ. κατάταξης εργασιών και κατασκευαστικών υλικών. 

Ο υποφάκελος είχε λάθος σήμανση με στοιχεία 

“Συνεδρ. 30η 811 - 57 από 995 - 1016 ΘΕΜΑΤΑ 

Συνεδρίας του Δ.Σ της 11-10-1957 ημέραν 

Παρασκευήν 8μ.μ. Συνέδρ. 8-11-57 από 995 – 101

2 677 Περιλήψεις τοιχοκολλούμενων αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου. 

3 156 Έργα οδοποιίας στη Λεωφόρο Στρατού. Περ. (7) ταχ.    φάκελοι. 

4 133

Ενοικιάσεις δημοτικών ακινήτων (περίπτερο αναμονής Εταιρείας 

Τροχιοδρόμων, δημοτικές αποθήκες στο Μπεχτσινάρ, δημοτικά μαγαζιά, 

οικήματα και οικόπεδα).

5 42 Έγγραφα σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης (1925 – 1926).  

1927 1 1 71 Περιλήψεις τοιχοκολλούμενων αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου. 

2 60
Έργα οδοποιίας (οδός Ολ. Διαμαντή, 26ης Οκτωβρίου, Ρήγα Φεραίου, 

Αλλατίνη).

3 162 Συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης. 

Περιλαμβάνονται 2  αποκόμματα εφ.  

''Το Φως'' 4 και 6.12.1927 και 

ολόκληρο το φ. της εφ.''Μακεδονικά 

Νέα''7.12.192). 

2 1α 267
Έγγραφα που αφορούν καταστάσεις πληρωμής και προμήθειας υλικών  

για την κατασκευή δικτύου υπονόμων. [Τμήμα Νέων Υπονόμων 1927]

1β 178
Έγγραφα που αφορούν καταστάσεις πληρωμής και προμήθειας υλικών  

για την κατασκευή δικτύου υπονόμων [Τμήμα Νέων Υπονόμων 1927]

1γ 156
Έγγραφα που αφορούν καταστάσεις πληρωμής και προμήθειας υλικών 

για την κατασκευή δικτύου υπονόμων. [Τμήμα Νέων Υπονόμων 1927]

1δ 245
Έγγραφα που αφορούν καταστάσεις πληρωμής και προμήθειας υλικών 

για την κατασκευή δικτύου υπονόμων. (οι υποφ. 1α-1δ αποτελούσαν ενότητα) [Τμήμα Νέων Υπονόμων 1927]                                       



3 1 256
Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού της πόλης και αιτήσεις περί εγκατάστασης 

φωτισμού (1926 – 1928). 

2 241 Έγγραφα σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Περιλαμβάνεται ένας (1) ταχ. φάκελος. 

1928 1 1 53 Περιλήψεις τοιχοκολλούμενων αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου. 

2 182
Ευρετήριο καθολικού εξόδου και απολογισμός οικονομικής χρήσεως 

1927 – 1928.

3 475

Ηλεκτροφωτισμός της πόλης: εκθέσεις γενικού επόπτη φωτισμού, 

αιτήσεις εγκατάστασης φωτισμού, αλληλογραφία με την Ηλεκτρική 

Εταιρεία. 

Περιλαμβάνονται (2) τοπογραφικά 

συνοικισμού Ρέζη – Βαρδαρίου και (1) 

τοπογραφικό Ισραηλιτικού 

Συνοικισμού. 

1929 1 1 40 Μισθώσεις δημοτικών μαγαζιών. 

2 48 Εργασίες συντήρησης σε σχολεία της πόλης. 

1930 1 1 205

Αλληλογραφία με τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για θέματα 

συντάξεων, πολεμικών αποζημιώσεων, απονομής μερίσματος δημοτικών 

υπαλλήλων. 
[Υπουργείον Παιδείας κ 

Οικονομικών Δ/1 δ]

2 70
Αλληλογραφία με υπουργείο Ναυτικών και Στρατιωτικών για χορήγηση 

πιστοποιητικών και πληροφοριών. 
 [Υπουργεία Στρατιωτικών και 

Ναυτικών Δ/1 ε]

3 22
Αλληλογραφία με την Ισραηλιτική και Αρμενική  Κοινότητα της πόλης 

για λειτουργικά θέματα. 
[Ισραηλιτικαί κ λοιπαί Κοινότητες 

Δ/3 α]

2 1 65
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Σεπτέμβριος 1930). 

2 57
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Αύγουστος 1930). 

3 59
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Οκτώβριος 1930). 

4 60
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Νοέμβριος 1930). 

5 53
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Δεκέμβριος 1930). 

6 65
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Ιούνιος 1930). 

7 85
Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων.  

(Ιούνιος/Ιούλιος 1930). 

8 90 Φάκελος Δικογράφων. Πλειστηριασμοί και Κατασχέσεις ακινήτων. 



3 1 293

Αλληλογραφία με Δήμους και Κοινότητες για θέματα ηλεκτροφωτισμού 

πόλεων (Kαστοριά,  Λάρισα), καθορισμό δημοτικών φόρων, 

τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων, παροχή πιστοποιητικών 

(γάμου, θανάτου κ.α).

Έγγραφα της Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας προς εφαρμογή 

νόμων και διατάξεων. [Ε1/α]  

2 151

Αλληλογραφία με Δήμους και Κοινότητες για  δωρεάν νοσηλεία 

απόρων, παροχή οικον. βοηθημάτων, χορήγηση άχρηστων υλικών προς 

δημότες για κατασκευή οικημάτων, παροχή πιστοποιητικών (γάμου, 

θανάτου κ.α). 

Έγγραφα της Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας προς εφαρμογή 

νόμων και διατάξεων. [Ε1/α]  

3 242

Αλληλογραφία με Δήμους και Κοινότητες για παροχή πιστοποιητικών 

(γάμου, θανάτου κ.α). Αλληλογραφία με Γεν. Διοκ. Μακεδονίας για 

ψήφιση πιστώσεων μισθοδοσίας δημ. υπαλλήλων, εκτελούμενων έργων. 

Έγγραφα της Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας προς εφαρμογή 

νόμων και διατάξεων. [Ε1/α]  

4 1 281

Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για κατάρτιση 

Οργανισμού Τεχνικής Υπηρεσίας, αποζημιώσεις απαλλοτριωθέντων 

οικοπέδων, ψήφιση πιστώσεων (δαπανών – προμηθειών), 

αντικατάσταση αντιπροσώπων του Δήμου στο Κεντρικό Προσφυγικό 

Νοσοκομείο. 

Περιλαμβάνεται φάκελος 

πρακτικών συνεδριάσεως 

Επιτροπής Βοηθημάτων για 

την παροχή οικονομικού 

βοηθήματος και φάκελος με 

απορριφθέντες αιτήσεις. [Δ/2α]    

2 256

Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για ψήφιση πιστώσεων για 

πληρωμές αποζημιώσεων και ημερομισθίων σε  υπαλλήλους, ενίσχυση 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εκτέλεση έργων. [Δ/2α]    

3 184

Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για ψήφιση πιστώσεων για 

παροχή οικονομικού βοηθήματος σε απόρους και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, επαναπροσλήψεις απολυμένων και απονομή πολεμικής 

σύνταξης.   [Δ/2α]    

4 177

Αλληλογραφία με τη Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για τη ψήφιση 

πιστώσεων για εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε σχολεία και 

αθλητικούς συλλόγους, παροχή οικον. βοήθειας σε θεατρικό θίασο, 

αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων οικοπέδων, ρύθμιση 

εκλογικών τμημάτων για την εκλογή Δημάρχου. [Δ/2α]    

5 239
Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για παροχή δανείου στο 

Δήμο, προσλήψεις και ψήφιση πιστώσεων εκτέλεσης έργων. [Δ/2α]    

6 209

Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας για δωρεάν στέγαση 

απόρου και ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή συνδρομής σε εφημερίδες, 

εκτέλεσης έργων και παροχής οικον. βοήθειας. [Δ/2α]    

5 1 159
Διοικητικά θέματα που αφορούν διορισμούς/επαναδιορισμούς, άδειες, 

επιπλήξεις. [Α/1α]



2 141
Διοικητικά θέματα που αφορούν διορισμούς/επαναδιορισμούς, άδειες, 

επιπλήξεις. [Α/1α]

6 1 154 Χορήγηση κανονικών αδειών σε υπαλλήλους.  [1930 Άδειες Α/1 α]

2 107 Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους. [1930 Άδειες Α/1 α]

3 33
Ποινές επίπληξης-προστίμων, άδειες, ανάληψη καθηκόντων, αποσπάσεις 

προσωπικού. [1930 Άδειες Α/1 α]

7 1α 220
Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. Περιλαμβάνονται και 

έγγραφα του 1929. [Η/1ε] 

1β 237
Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. Περιλαμβάνονται και 

έγγραφα των ετών 1928 – 1929. [Η/1ε] 

1γ 240
Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. Περιλαμβάνονται και 

έγγραφα του 1929. [Η/1ε] 

1δ 84
Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών περί μη ύπαρξης 

καταθέσεων. [Η/1ε] 

2α 92 Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. [Η/1ε] 

2β 94 Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. 

Περιλαμβάνονται και έγγραφα 

των ετών 1928 – 1929. [Η/1ε] 

2γ 118 Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. [Η/1ε] 

2δ 136 Πιστοποιητικά απορίας. Βεβαιώσεις τραπεζών. [Η/1ε] 

8 1 190
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. [Β/2α] 

2 115
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Κτημάτων εξ Ανταλλαγής. [Β/2α] 

9 1 205
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων ενοικίασης ακινήτων της 

Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2β]    

2 211
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων ενοικίασης ακινήτων της 

Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2β]    

3α 171
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων ενοικίασης  ακινήτων μετά 

από δημοπρασία της Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2β]    

3β 103
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων ενοικίασης  ακινήτων μετά 

από δημοπρασία της Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2β]    



3γ 131
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων ενοικίασης  ακινήτων μετά 

από δημοπρασία της Υπηρεσίας Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2β]    

10 1 202
Έγγραφα Κτηματικού Γραφείου (απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις) και 

εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας, τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1927 – 1951. [Δ/2β]    

2 272
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν δημοπρασίες και 

εκποιήσεις ακινήτων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1934 – 1943. 
[Δ/2β]  [Αποφ. Δ.Σ. υποβληθείσαι 

εις Γ.Δ] 

11 1 157

Φάκελος Αχιλλέα Βαρσαμή περί παράνομης παρακράτησης από τον ίδιο 

μέρους των εισπράξεων του δημοτικού φόρου εγχώριων προϊόντων του 

οικονομικού έτους 1927-1928. [Β/1β] 

2 227
Αλληλογραφία με Εμπορικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, 

Σωματεία και Συλλόγους για θέματα υλικής και οικονομικής ενίσχυσης. [Β/2β] 

12 1 226

Ανακοινώσεις Δημάρχου προς τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες για θέματα 

λειτουργίας του Δήμου (ωράριο γραφείων) και θέματα προσωπικού 

(ημερομίσθια, συντάξεις)

[Ανακοινωθέντα Δημάρχου, 

Εγκύκλιοι, Σχέδια διακηρύξεων Α/6 

β]

13 1 55
Πρακτικά συνεδριάσεων της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων αναφορικά 

με τη λειτουργία των Δήμων της χώρας. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα και 

του 1931. [Ζ/α 1] 

2 115
Διαβιβαστικά αιτήσεων για τη λήψη πολεμικής αποζημίωσης από τον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1931-1932). [Στ/1 ε] 

3 179
Διαβιβαστικά αιτήσεων για τη λήψη πολεμικής αποζημίωσης από τον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1932). [Στ/1 ε] 

4 135
Διαβιβαστικά αιτήσεων για τη λήψη πολεμικής αποζημίωσης από τον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1932). [Στ/1 ε] 

5 138
Διαβιβαστικά αιτήσεων για τη λήψη πολεμικής αποζημίωσης από τον Α' 

Παγκόσμιο Πόλεμο (1932). [Στ/1 ε] 

14 1 111 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα οικονομικά θέματα. [Δ/2 α] 

2 161 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα οικονομικά θέματα. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα και 

του 1931. [Δ/2 α Α/3 α] 

3 162 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα οικονομικά θέματα. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα και 

του 1932. [Δ/2 α] 

4 194 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα οικονομικά θέματα. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα και 

του 1932. [Δ/2 α] 

5 104
Πιστοποιητικά κληρονομιάς (Πιστοποιητικά οικογενειακής 

κατάστασης). [Δ/2 α] 



6 80
Πιστοποιητικά κληρονομιάς (Πιστοποιητικά οικογενειακής 

κατάστασης). [Δ/2 α] 

15 1 70

Έγγραφα που αφορούν σε εκθέσεις σχετικά με τη διοίκηση ιδρυμάτων 

Κέρκυρας, λειτουργία των Ενώσεων Δήμων Ελλάδος, δάνειο του 1930, 

Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1929 και 1931. [1930 «»]

16 1 120
Έγγραφα που αφορούν σε αποσπάσεις, παραιτήσεις, ποινές, μεταθέσεις, 

προαγωγές, άδειες δημοτικών υπαλλήλων και στις συντάξεις των. 

Περιλαμβάνονται και έγγραφα 

του 1929. 
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

2 140 Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις. 
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

3 173 Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς. 

Περιέχει και έγγραφο του 

1926.
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

4 67 Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις και παραιτήσεις. 
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

5 40
Έγγραφα, εκθέσεις και πίνακες που αφορούν σε έκτακτους δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

Περιλαμβάνεται και έγγραφο 

του 1938. 
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

6 107

Εκθέσεις επίδοσης απολύσεων, διορισμών, μεταθέσεων, καθώς και 

έγγραφα σχετικά με απολογίες, ποινές, μισθοδοσία, κ.α., δημοτικών 

υπαλλήλων.
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

7 189
Έγγραφα σχετικά με προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και 

προαγωγές. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα των 

ετών 1929 και 1935. 
[Α/1α1930 Αποσπάσεις, απολύσεις, 

διορισμοί, επαναπροσλήψεις] 

17 1 109

Αλληλογραφία με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας και Εθνική και Κτηματική 

Τράπεζα σχετικά με χορήγηση δανείων, πληρωμές επιταγών και φόρων 

(καταστάσεις πιστωτών του Δήμου, εσόδων - εξόδων, δανείων).  
[Στ/1 α Στ/1 β Στ/1 γ Στ/1 δ Στ/1 ε 

1930] [Στ/1 β Δάνεια Δήμου] 

2 31

Αλληλογραφία του Δήμου με το Τμήμα Υγιεινής, Υγειονομικού και τη 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σχετικά με τον καθαρισμό χειμάρρων της 

πόλης και την εισαγωγή ασθενών σε σανατόρια και ψυχιατρεία (πίνακας 

δημοτικών ιατρείων, διάταξη περί αιμοληψίας). 
[Στ/1 α Στ/1 β Στ/1 γ Στ/1 δ Στ/1 ε 

1930] [Στ/1 α ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ] 

3 38
Αλληλογραφία με τις δημοτικές αρχές άλλων πόλεων για θέματα 

υπηρεσιακά. 
[Στ/1 α Στ/1 β Στ/1 γ Στ/1 δ Στ/1 ε 

1930][Στ/1 γ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ] 



4 64
Αλληλογραφία με εταιρείες κοινής ωφέλειας και άλλες ιδιωτικές. 

(Εταιρεία Υδάτων, Ηλεκτροφωτισμού, Πετρελαίων Σελλ κ.α.). 

Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο Σταθμού Θεσσαλονίκης 

Α.Σ.Θ.Μ. 

[Στ/1 α Στ/1 β Στ/1 γ Στ/1 δ Στ/1 ε 

1930])[Στ/1 δ Εταιρείαι Υδάτων, 

Ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.] 

5 269

Αποστολή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών (Υπηρεσία Πολεμικών 

Αποζημιώσεων) αιτήσεων πολιτών. Αλληλογραφία με  τη Γεν.  Διοίκηση 

Μακεδονίας για τη στέγαση άπορων πολεμοπαθών. 

Περιλαμβάνεται η εφημερίδα 

''Ταχυδρόμος Βορείου 

Ελλάδος'' 10.12.1929.

[Στ/1 α Στ/1 β Στ/1 γ Στ/1 δ Στ/1 ε 

1930][Στ/1 στ Αποζημιώσεις  

Πολεμικαί]

18 1α 523

Έγγραφα επιβολή προστίμου σε επαγγελματίες για τον Δημοτικό Φόρο 

Διαφημίσεων. Περιέχονται πρωτότυπα διαφημιστικά φυλλάδια και 

αφίσες της εποχής.

Περιέχονται πρωτότυπα 

διαφημιστικά φυλλάδια και 

αφίσες της εποχής. 
[Ζ/1 Στ 1930] [Φάκελλος 

Μηνυτικών Πρωτοκόλλων]

1β 523

Έγγραφα επιβολή προστίμου σε επαγγελματίες για τον Δημοτικό Φόρο 

Διαφημίσεων. Περιέχονται πρωτότυπα διαφημιστικά φυλλάδια και 

αφίσες της εποχής.

Περιέχονται πρωτότυπα 

διαφημιστικά φυλλάδια και 

αφίσες της εποχής.  Οι υποφ. 

1α και 1β αποτελούσαν 

ενότητα.
[Ζ/1 Στ 1930] [Φάκελλος 

Μηνυτικών Πρωτοκόλλων]

19 1 204

Δημοπρασία ενοικίασης δημοτικού φόρου εγχώριων προϊόντων οικον. 

Έτους 1930-1931 (πρακτικά, αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, φυλάκια 

είσπραξης φόρου, βεβαιώσεις τραπεζών για χορήγηση πιστοποιητικών 

ακτημοσύνης). 
[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

2 115

Δημοπρασία ενοικίασης δημοτικού φόρου σφαζομένων ζώων οικον. 

ετών 1929-1930 και 1930-1931 (πρακτικά, αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, 

όροι ενοικίασης). 

[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

/ [Πρακτικά Δημοπρασίας ΦΟΡΟΥ 

ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 1929 -30].

3 86

Δημοπρασία ενοικίασης δημοτικού δικαιώματος χρήσης δημοτικών 

σφαγείων οικον. έτους 1929-1930 (πρακτικά, αποφάσεις Δημ. 

Συμβουλίου).

[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

/ [Πρακτικά Δημοπρασίας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΤ. ΣΦΑΓΕΙΩΝ 1929 – 1930].  

4 43

Επιβολή τέλους χρήσης δημοτικής αποβάθρας, τέλους εκμεταλλεύσεως 

πεζοδρομίων και τέλους επί σταθμικών και μετρικών οικον. έτους 1930- 

1931.
[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

5 53

Δημοπρασία ενοικίασης δημοτικού δικαιώματος εκμετάλλευσης 

απορριμάτων (πρακτικά, αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, έκθεση Δ/νσης 

Υγιεινής).
[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

6 27

Επιβολή φόρου αλιείας ιχθυοτροφικής περιφέρειας των κόλπων της 

Θεσσαλονίκης και επιβολή δημοτικού φόρου επί των εισοδημάτων των 

οικοδομών οικον. έτους 1930-1931.
[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

7 36
Δημοτικό δικαίωμα αγοραπωλησίας ζώων (εξώδικο ενοικιαστή, 

ανάκληση προσφοράς και επίστροφή εγύησης). 

[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

/ [Φάκελλος δημοτ. Δικαιώματος πωλούμενων 

ζώων] 



8 76
Δικαίωμα χρήσης των υποστέγων του Δήμου εντός δημοτικών σφαγείων 

από ζωέμπορους και κρεοπώλες για τη στέγαση ζώων. 
[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΥΠΟΦ. 1 Β/1 Α 1930] 

1931 1 1 39
Έγγραφα που αφορούν δημοπρασίες προμήθειας διαφόρων ειδών και 

έγκριση συμβολαίου σύναψης δημοτικού δανείου. [έγγραφα λογιστηρίου Α/3 δ]

2 79
Έγγραφα που αφορούν κατασχέσεις λόγω οφειλών και εκχωρητήρια 

συμβόλαια. [έγγραφα ταμείου Α/3 ε]

3 23
Έγγραφα που αφορούν παράταση φόρων, αγωγές υπαλλήλων για 

ημερομίσθια και προμήθειες. [Γενικής Γραμματείας Α/3 στ] 

4 38
Έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία τμήματος στρατολογίας στο Δήμο 

ανυπότακτους και μητρώα αρρένων. [Στρατολογίας Α/3 ζ] 

5 34 Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του δημ. νοσοκομείου. [Δημοτικόν Νοσοκομείον Α/3 θ] 

6 6
Ειδικό Συμβούλιο Νόμου 5272 (προσκλήσεις μελών σε τακτική 

συνεδρίαση). [Θυρίς 4 Α/5 δ] 

7 54
Έγγραφα σχετικά με προμήθειες φαρμάκων - εργαλείων κ.α ειδών για 

την τήρηση υγιεινής της πόλης. [Υγειονομικόν Τμήμα Α/6 α] 

8 22
Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας και την 

προμήθεια πυροσβεστικών ειδών. [Πυροσβεστικά Α/6 δ] 

9 37
Έγγραφα που αφορούν την εισαγωγή παιδιών σε ορφανοτροφεία - 

ιδρύματα της πόλης. 
[Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν γένει 

Ε/ 1 α] 

10 39 Αλληλογραφία με προξενεία. [Προξενικά Ε/1 β] 

2 1 61

Αλληλογραφία με το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την 

καπνοπαραγωγή, την αναθεώρηση εκλογικών βιβλιαρίων και την 

είσπραξη δημοτικών φόρων. [υπουργείον Εσωτερικών Δ/1α]

2 46
Διαβιβαστικά αιτήσεων - πιστοποητικών και εκθέσεων τοιχοκολήσεων 

διακηρύξεων προς υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών. 
[υπουργεία Στρατιωτικών κ΄ 

Ναυτικών Δ/1 ε]

3 80

Διαβιβαστικά αιτήσεων προς την Υπηρεσία Πολεμικών Αποζημιώσεων 

του Υπουργείου Εξωτερικών, πληροφορίες Γραφείου Στατιστικής του 

Δήμου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. [Α/1 γ] 

4 182

Αλληλογραφία με Υπουργείο Συγκοινωνίας για το ζήτημα του 

ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Διαβιβαστικά αιτήσεων απονομής 

πολεμικής σύνταξης, υποβολή στοιχείων για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα 

της πόλης, υπόδειξη δημοτών ως μέλη εφορείας νοσοκομείου 

προσφύγων προς το Υπουργείο Πρόνοιας. [Δ/1 β]



3 1 5
Αλληλογραφία με την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την 

έκδοση ενταλμάτων προσωποκράτησης οφειλετών του Δήμου. [Η/1 γ] 

2 116 Σύσταση Ληξιαρχικών Γραφείων Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνεται η Εφημερίς 

των Βαλκανίων (21.4.1931). [Η/1 στ] 

3 43

Διακηρύξεις - Κοινοποιήσεις. Αποφάσεις Δημάρχου και Δημ. 

Συμβουλίου. Αποφάσεις Γεν. Διοίκησης. Πρακτικά Συνεδριάσεων 

(οικονομικά θέματα). Συμβόλαια παραπηγμάτων Εθνικής Αμύνης 

κατόπιν δημοπρασιών. 

4 1
2 (σελ. 

66+8)

Αρχείο Παρέδρου Πολίχνης (Πρωτόκολλο και Βιβλίο Διεκπεραιώσεως 

1931 - 1932). 

Κατάστιχα 2 (σελίδες εξήντα 

έξι  και οκτώ με 

καταγεγραμμένα στοιχεία). [Φ14]

2
4 (σελ. 98, 

67, 77, 88)

Αρχείο Παρέδρου Πολίχνης (βεβαιώσεις για μεταφορά ζώων και 

απαλλαγής φορολογίας μεταφερόμενων προιόντων 1931 - 1932). 

Τέσσερις (4) δεσμίδες και 

συρραμένες βεβαιώσεις (φύλλα 

98, 67, 77 και 88). [Φ14]

3 94

Αρχείο Παρέδρου Πολίχνης (έγγραφα σχετικά με τη γεωργική και ζωική 

παραγωγή του συνοικισμού και ζητήματα εγκατεστημένων προσφύγων 

1932). [Φ14]

5 1α 182

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για την έγκριση δημοπρασιών προμήθειας 

διαφόρων ειδών και δαπανών για εκτέλεση έργων (ηλεκτροφωτισμός, 

συντήρηση δημ. Ακινήτων 1931 - 1932). 

1β 240

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για την έγκριση δημοπρασιών προμήθειας 

διαφόρων ειδών και δαπανών για εκτέλεση έργων (ηλεκτροφωτισμός, 

συντήρηση δημ. Ακινήτων 1931 - 1932). 

2α 270
Αλληλογραφία με Οικονομικές Εφορίες (εκθέσεις δημοσιεύσεων - 

τοιχοκολλήσεων διακηρύξεων 1931). [Δ/2 γ]

2β 334
Αλληλογραφία με Οικονομικές Εφορίες (εκθέσεις δημοσιεύσεων - 

τοιχοκολλήσεων διακηρύξεων 1932). [Δ/2 γ]

6 1 32
Διάφορα έγγραφα του 1931. Επιλογή από το Δημοτικό Αρχείο για την 

έκθεση "Η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό αρχείο.
είχαν αποσπαστεί από αταξινόμητους 

φακ. και δεν είχαν επιστραφεί [Α/5α]

2 23
Διάφορα έγγραφα του 1932. Επιλογή από το Δημοτικό Αρχείο για την 

έκθεση "Η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό αρχείο.
είχαν αποσπαστεί από αταξινόμητους 

φακ. και δεν είχαν επιστραφεί [Α/5α]

3 7
Διάφορα έγγραφα του 1933. Επιλογή από το Δημοτικό Αρχείο για την 

έκθεση "Η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό αρχείο.
είχαν αποσπαστεί από αταξινόμητους 

φακ. και δεν είχαν επιστραφεί [Α/5α]

4 15
Διάφορα έγγραφα του 1934. Επιλογή από το Δημοτικό Αρχείο για την 

έκθεση "Η ταυτότητα της πόλης μέσα από το Δημοτικό αρχείο.
είχαν αποσπαστεί από αταξινόμητους 

φακ. και δεν είχαν επιστραφεί [Α/5α]



7 1 149
Λιμενικά, τελωνειακά, Γενικόν Χημείον, Επαγελμ. Επιμελητήριον. 

Εκθέσεις τοιχοκολλήσεων - δημοσιεύσεων διακηρύξεων. [Φ3 (1932) Ζ/1β] 

2 369
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφάσεις κανονισμού ή απόρριψης συντάξεων. 

Βεβαιώσεις θανάτου, αγαμίας κ.α. [Φ3(1932) Ζ/1 γ] 

3 237
Επιτροπές παραλαβής έργων, υλικών κ.ά. Προσκλήσεις δημοπρασιών. 

Προσκλήσεις συνεδριάσεως επιτροπών. [Φ3(1931) Ζ/1 δ] 

4 26 Γραφείο Σχεδίου Πόλεως. [Φ3 (1931)] 

5 88
Μηνυτικά Πρωτόκολλα. Καταγγελίες μη καταβολής χαρτοσήμου 

διαφήμισης. Επιβολή προστίμου σε επαγγελματίες. [Φ3 (1931) Ζ/1 στ] 

8 1 138
Αλληλογραφία Δημάρχου. Σχέδια - διακηρύξεις δημοπρασιών έργων 

διαφόρων Δήμων. Παροχή πληροφοριών από Τμήμα Κληρονομιών. [Ζ/1 α ] / [Φ13(1932)] 

2 153
Αλληλογραφία Δημάρχου. Σχέδια - διακηρύξεις δημοπρασιών έργων 

διαφόρων Δήμων. Παροχή πληροφοριών από Τμήμα Κληρονομιών. [Ζ/1 α ] / [Φ13(1932)] 

3

139 + 

1 έντ.

Αλληλογραφία Δημάρχου. Σχέδια - διακηρύξεις δημοπρασιών έργων 

διαφόρων Δήμων (άδεια ηλεκτροφωτισμού Δράμας και Ρεθύμνου, 

φάκελος ανεγέρσεως Δημαρχιακού Μεγάρου Κοζάνης. 

Περιλαμβάνεται έντυπο (26 σελ.) με 

τους όρους σύμβασης 

ηλεκτροφωτισμού Ρεθύμνου και 

προαστίων (1931).  [Ζ/1 α ] / [Φ13(1932)] 

4 79
Αλληλογραφία Δημάρχου. Σχέδια - διακηρύξεις δημοπρασιών έργων 

διαφόρων Δήμων. 

[Ζ/1 α ] / [Σχέδια Διακηρύξεως 

Δημοπρασιών Έργων Διαφόρων Δήμων 

Φ13(1932)]. 

5 149
Αλληλογραφία Δημάρχου. Σχέδια - διακηρύξεις δημοπρασιών έργων 

διαφόρων Δήμων. [Ζ/1 α ] / [Φ13(1932)]  

9 1 37

Ανακοινώσεις προς τις εκκλησίες της πόλης που αφορούν σε σύσταση 

επιτροπών ενοριών για καθορισμό απόρων, αναθεώρηση καταλόγων 

εκλογικών βιβλιαρίων, δωρεών, νοσηλεία, προσλήψεις απόρων, 

μνημόσυνα, κ.α.

Φ[Γ/1δ, Δ/3β, Δ/4α, Δ/4γ "Ιεράς 

Μητροπόλεως, Σχολικά, Επίσημες 

τελετές, Φάκελλος συσσιτίων"] / [Γ/1δ 

«Ιεράς Μητροπόλεως και εκκλησιαστικά 

εν γένει»] 

2 157

Έγγραφα που αφορούν σε σχολικά θέματα όπως εκλογή αντιπροσώπων 

εφορειών, αιτήσεις δωρεάν εγγραφής (ωδείο, κ.α.) λόγω απορίας, 

προϋπολογισμοί χορήγησης κονδυλίων για οικονομική ενίσχυση, 

ανέγερση, επισκευή, ενοικίαση σχολικών κτιρίων κ.α. 

Περιλαμβάνονται και έγγραφα 

του 1930.

Φ[Γ/1δ, Δ/3β, Δ/4α, Δ/4γ "Ιεράς 

Μητροπόλεως, Σχολικά, Επίσημες 

τελετές, Φάκελλος συσσιτίων"] / [Δ/3β 

«Σχολικά εν γένει»] 

3 52

Έγγραφα που αφορούν στη Διεθνή Έκθεση, οδηγίες αποστολή -

επιστροφής εκθεμάτων, αποστολή προσκλήσεων και υποδοχή Προέδρου 

Δημοκρατίας, επιστροφή απώλητων δελτίων επισκεπτών και φόρου, 

ευχαριστήριες επιστολές κ.α.

Περιλαμβάνονται και έγγραφα 

του 1930. 

Φ[Γ/1δ, Δ/3β, Δ/4α, Δ/4γ "Ιεράς 

Μητροπόλεως, Σχολικά, Επίσημες 

τελετές, Φάκελλος συσσιτίων"] / [Δ/4α 

«Επίσημαι τελεταί δεξιώσεις κλπ.»] 



4 54

Έγγραφα που αφορούν στα δημοτικά συσσίτια, σύσταση επιτρόπων για 

καταρτισμό μητρώου απόρων, συνεδριάσεις για λήψη αποφάσεων, 

κρατικές επιχορηγήσεις, λαϊκό λαχείο υπέρ συσσιτίων, προσκλήσεις για 

την έναρξη λειτουργίας τους κ.α. 

Φ[Γ/1δ, Δ/3β, Δ/4α, Δ/4γ "Ιεράς 

Μητροπόλεως, Σχολικά, Επίσημες 

τελετές, Φάκελλος  συσσιτίων"] / [Δ/4γ 

«Φάκελλος Συσσιτίων»] 

10 1 109
Δημοπρασίες και προμήθειες απορριμματοφόρων, σαρώθρων και άλλων 

ειδών για τις ανάγκες καθαριότητας. 
[Δημοπρασίες - Προμήθειες Β/2 γ 

1931] 

2 136

Δημοπρασίες για την προμήθεια τροφής για τα ζώα των οχημάτων 

καθαριότητας. Περιλαμβάνονται, κατάλογος των Γεωργικών 

Συνεταιρισμών Περιφέρειας Λαγκαδά και Γενικός Ισολογισμός (1930) 

της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Περιφέρειας Λαγκαδά. 
[Δημοπρασίες - Προμήθειες Β/2 γ 

1931] 

3 128
Δημοπρασίες για την προμήθεια διαφόρων ειδών (πετρελαίου, βενζίνης, 

γαιάνθρακα κ.α). 

Περιλαμβάνεται η Εφημερίς 

των Βαλκανίων (24.04.1931).
[Δημοπρασίες - Προμήθειες Β/2 γ 

1931] 

4 51

Δημοπρασία για την προμήθεια φαρμάκων για τα δημοτικά ιατρεία 

(κατάσταση με τα αναγκαία φάρμακα, προσφορές φαρμακοποιών). 

Περιλαμβάνονται φάκελοι (8) φαρμακοποιών με λογότυπο. 

Περιλαμβάνεται η εφημερίδα 

''Μακεδονία'' (5.2.1931). 
[Δημοπρασίες - Προμήθειες Β/2 γ 

1931] 

5 48

Έγγραφα που αφορούν δαπάνες στολισμού της πόλης, επισκευής 

πυροσβεστείων, προμήθειας γραφικής ύλης, ενοικίασης δημοτικών 

φόρων. 
[Δημοπρασίες - Προμήθειες Β/2 γ 

1931] 

11 1 199
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

υπηρεσίες (Γενική Αποθήκη Υλικού). [Β/4 α 1931] 

2 203

Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

υπηρεσίες (Διεύθυνση Μηχανικού και Στρατιωτική Υγειονομική 

Υπηρεσία). [Β/4 α 1931] 

3 157
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

υπηρεσίες (Επιμελητεία Φρουράς και Εφορεία Υλικού Πολέμου). [Β/4 α 1931] 

4 77

Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

υπηρεσίες (Σύνταγμα Πεζικού, Σύνταγμα Ιππικού, Στρατιωτική Σχολή 

Τεχνιτών κ  Εφέδρων Αξιωματικών). [Β/4 α 1931] 

5 105

Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

υπηρεσίες (Συνεργείο Αεροπορίας, Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 

Αστυνομική Διεύθυνση). [Β/4 α 1931] 

6 93

Έγγραφα που αφορούν τη διευθέτηση θεμάτων της Στρατολογικής 

Υπηρεσίας (αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και κατάταξη στη Σχολή 

Δοκίμων Υπαξιωματικών, διαταγές Γ΄ Σώματος Στρατού κ.α). 

Οι υποφάκελοι 1, 2, 3, 4, 5 και 

6 αποτελούσαν ενότητα. [Β/4 α 1931] 



12 1 30
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για θέματα προσωπικού (αποδοχές, άδειες, 

εργασία εκτός Δήμου, επαναφορά υπαλλήλων κ.α ).
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

2 65
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για διάφορα θέματα (μεταστέγαση 

Δημαρχείου, σύναψη δανείου, περικοπή δαπανών, συσσίτια, έρανοι). 
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

3 46
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για δημοτικά έργα (καθαρισμός                

υπονόμων, επισκευές δρόμων, ηλεκτροφωτισμός).  

[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-Δημοπρασίες Α/3 α 

1931] / [''Επισκευή τμημάτων οδών Τσιμισκή κ 

Αγ. Μηνά (από Αριστοτέλους μέχρι Μ. 

Αλεξάνδρου) (απλού σκυρωτού) Πρ/σμός 

90.000'' - ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 36 ΔΙΦΩΤΩΝ 

ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ ΟΔΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΥΠ. 460.000 ΜΕΛΕΤΗ 

: 1. Έκθεσις Μηχανικού 2. Προϋπολογισμός 3. 

Συγγραφή Υποχρεώσεων''] 

4 59

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν ονομασίες, μετονομασίες 

οδών, τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμό οικοδομικών 

συστημάτων 

Περιλαμβάνονται (3) 

τοπογραφικά διαγράμματα. 

[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931] / 

συστημάτων [ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΜΒΑΔΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ]

5 63

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν αιτήματα δημοτών 

(αναγνώριση ναών ως ενοριακών, απαλλαγή από καταβολή οφειλομένων 

στο Δήμο, οικονομική ενίσχυση). 
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

6 53

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για την εκλογή αντιπροσώπων στις 

Σχολικές Εφορείες και στο Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας (κατάλογος 

με δημοτικά σχολεία της πόλης και το κείμενο του Νόμου 5019 για τις 

Σχολικές  Εφορείες). 
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

7 50
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν δημοπρασίες για την 

προμήθεια καυσίμων. 
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

8 35
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν σε δημοπρασία για την 

ενοικίαση του δημοτικού κτήματος "Ελβετία". 
[Εκπαίδευση-Δημοτ. Έργα-

Δημοπρασίες Α/3 α 1931]

13 1 335

Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις αποφάσεων του Πρωτοδικείου για 

κήρυξη πτώχευσης πολιτών, του Κτηματικού Γραφείου της Διοίκησης 

Δημοσίων Κτημάτων  και του Τοπικού Συμβουλίου Ο.Δ.Ε.Π. Γρεβενών. [Δ/2 δ Δικ. Αρχαί 1931] 

2 114
Ονομαστικοί κατάλογοι των ενόρκων της πόλης για το 1932. Αρ. 

Φύλλων 114.

Οι υποφάκελοι 1, 2, 3 

αποτελούσαν ενότητα. [Δ/2 δ Δικ. Αρχαί 1931] 



3 148

Αποφάσεις Πρωτοδικείου - Ειρηνοδικείου. Έγγραφα Τμήματος 

Κληρονομιών αναφορικά με τις περιουσίες πολιτών. Αλληλογραφία με 

δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν απάτη, πλαστογραφία, δίωξη 

υπαλλήλων. 

Περιλαμβάνεται πίνακας με 

αποβιώσαντες εκλογείς του 

1930 - 1931. [Δ/2 δ Δικ. Αρχαί 1931] 

14 1 149
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων και διορισμός εκτιμητών από Δήμο για 

κατάσχεση ακίνητης περιουσίας οφειλετών. [Η/1 β 1931]

2 141
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων και διορισμός εκτιμητών από Δήμο για 

κατάσχεση ακίνητης περιουσίας οφειλετών. [Η/1 β 1931]

3 102
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων και διορισμός εκτιμητών από Δήμο για 

κατάσχεση ακίνητης περιουσίας οφειλετών. [Η/1 β 1931]

4 105
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων και διορισμός εκτιμητών από Δήμο για 

κατάσχεση ακίνητης περιουσίας οφειλετών. [Η/1 β 1931]

5 135
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων και διορισμός εκτιμητών από Δήμο για 

κατάσχεση ακίνητης περιουσίας οφειλετών. [Η/1 β 1931]

6 216
Αλληλογραφία με τη Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας (Τμήμα Πρόνοιας και 

Δημοσίας Αντιλήψεως) που αφορά συντάξεις θυμάτων πολέμου. [Η/1 β 1931]

7 39
Αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών που αφορά μερίσματα του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. [Η/1 β 1931]

15 1 98
Διακηρύξεις δημοπρασιών ενοικίασης δημοτικών ακινήτων, προμήθειας 

ειδών, εκποιήσεις κ.α 

[Α/6 β 1931] / [ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ] 

2 148
Υπαλληλικά - υπηρεσιακά θέματα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι, έγγραφα 

που αφορούν σε πολεμοπαθείς. 

[Α/6 β 1931]  / [ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ]

3 46
Έγγραφα και ανακοινώσεις που αφορούν θέματα οικονομικά, εκλογικά, 

στρατολογικά και περίθαλψης. 

Οι υποφάκελοι 1, 2, 3 αποτελούσαν 

ενότητα.   [Α/6 β 1931]  / 

[ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ]

16 1 51
Εκτέλεση δημοτικών έργων (τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κινήσεως) 

και αγορά εργαλείων δενδροκομικής υπηρεσίας.



2 148

Κατασκευή μαγειρείου και διαμονητηρίου ισραηλιτών στο δημοτικό 

νοσοκομείο, κατασκευή φυλακίου στον πύργο του παλαιού φρουρίου, 

κατασκευή διδακτηρίου συνοικισμού Καλλιθέας. 

Περιλαμβάνονται (3) σχέδια 

μαγειρείου και (3) σχέδια 

φυλακίου.

1932 1 1 178
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, παροχή οικον. 

βοήθειας σε απόρους και κατασκευές δημοτικών έργων. [Δ/2 β]

2 131
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, επιστροφές φόρων, 

πληρωμές οδοιπορικών και κατασκευές δημοτικών έργων. [Δ/2 β]

3 181
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, πληρωμές 

υπερωριών και ενοικίων και επισκευές σχολικών κτιρίων. [Δ/2 β]

4 208

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, παροχή οικον. 

βοήθειας σε απόρους, πληρωμές οδοιπορικών και κατασκευές 

δημοτικών έργων. [Δ/2 β]

5 82
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, οικονομική ενίσχυση 

υπαλλήλων και κατασκευή οδών. [Δ/2 β]

2 1 286
Διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν τοιχοκολλήσεις διακηρύξεων και 

δημοπρασιών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κτημάτων Εξ Ανταλλαγής. [Φ4 (1932), Β/2α, Β/2β]

2 38

Μεταστέγαση Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός, πρακτικά 

Δ.Σ., ενέργειες δημάρχου Χαρ. Βάμβακα για οφειλές του δήμου και 

επιχορήγηση, αποδείξεις πληρωμής, εθελούσια έξοδος διευθυντού 

υποκαταστήματος τραπέζης Ελλάδος. [Φ4 (1932), Β/2α, Β/2β]

3 18
Πιστοποιητικά κληρονομιάς, αγαμίας, μονίμου κατοικίας, εργασίας, 

εκτιμήσεως οικίας κ.α. [Φ4 (1932), Β/2α, Η/1γ] 

4 7 Διαβιβαστικά ενταλμάτων προσωποκράτησης οφειλετών του Δήμου. [Φ4 (1932), Β/2α, Η/1γ]

5α 119
Διπλώματα πολεμικής σύνταξης : αποδεικτικά παραλαβής αποφάσεων 

απονομής μερίσματος και σύνταξης. [Φ4 (1932), Η/1δ, Η/1στ] 

5β 158
Διπλώματα πολεμικής σύνταξης : αποδεικτικά παραλαβής αποφάσεων 

απονομής μερίσματος και σύνταξης. [Φ4 (1932), Η/1δ, Η/1στ] 

6 12
Ληξιαρχικά και κληρονομικά  : πιστοποιητικά περιουσίας και 

καταγωγής. [Φ4 (1932), Η/1δ, Η/1στ] 

3 1 124

Λειτουργία δημοτικών λουτρών ''Θέρμαι'' : ιατρικές εξετάσεις 

λουομένων, δημοπρασίες ενοικιάσεως καταστημάτων εντός των 

λουτρών. 

Περιλαμβάνονται τα φύλλα των εφ. 

"Μακεδονικά Νέα"' 28, 31.5.1932 και 

'"Εφημερίς των Βαλκανίων" 

14.6.1932. [Φ6 (1932)]

2α 220
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: εγκρίσεις και απορρίψεις 

μερισμάτων σε δικαιούχους.

Περιλαμβάνεται βιβλιάριο 

ενεργουμένων κρατήσεων. [Φ6 (1932)]



2β 146
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων :εγκρίσεις και απορρίψεις 

μερισμάτων σε δικαιούχους. [Φ6 (1932)]

2γ 181
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: εγκρίσεις και απορρίψεις 

μερισμάτων σε δικαιούχους.

Περιλαμβάνονται (4) ταχ. 

φάκελοι. [Φ6 (1932)]

2δ 150
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων :εγκρίσεις και απορρίψεις 

μερισμάτων σε δικαιούχους. 

Περιλαμβάνονται (3) ταχ. 

φάκελοι. [Φ6 (1932)]

3 45 Οικονομικός απολογισμός των ετών 1927 - 1928 και 1928 - 1929. [Φ6 (1932)]

4 1α 256
Αλληλογραφία με Στρατό: τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις προκηρύξεων 

διαγωνισμών και διακηρύξεων εκποιήσεων. [Φ11 (1932)] 

1β 271
Αλληλογραφία με Στρατό: τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις προκηρύξεων 

διαγωνισμών και διακηρύξεων εκποιήσεων. [Φ11 (1932)] 

2 36

Διάφορα θέματα μεταξύ Δήμου και Στρατού: απονομή πολεμικής 

σημαίας σε εθνικές οργανώσεις και οδηγίες για τη συμμετοχή του 

στρατού σε εορταστικές εκδηλώσεις. [Φ11 (1932)] 

3 30
Αλληλογραφία με υπουρ. Εσωτερικών για έκδοση πιστοποιητικών. 

Διαταγή υπουργείου για την ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. 

[Φ11 (1932), Δ/1α, Δ/1β, 

Δ/1γ Θυρίς 25]

4 148
Υπουργείο Υγιεινής (αίτημα για αποστολή φαρμάκων), υπουργείο 

Πρόνοιας (διαβιβαστικά αιτήσεων απονομής - απόρριψης σύνταξης). 

Περιλαμβάνεται φωτογραφία 

ταυτότητας και τοπογραφικό 

σχέδιο. 

[Φ11 (1932), Δ/1α, Δ/1β, 

Δ/1γ Θυρίς 25] 

5 19
Αλληλογραφία με υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθνικής 

Οικονομίας. 

[Φ11 (1932), Δ/1α, Δ/1β, 

Δ/1γ Θυρίς 25] [Υπουργεία 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών κ΄ 

Εθνικής Οικονομίας Δ/1 γ 

1932] 

6 172

Αλληλογραφία με υπουργείο Οικονομικών για συνταξιοδοτικά, 

μερίσματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και αποστολή 

δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό δημοσίων εισπρακτόρων. 

[Φ11 (1932), Δ/1δ, Δ/1ε, 

Θυρίς 25] [Υπουργεία 

Παιδείας κ΄ Οικονομικών 

Δ/1 δ 1932] 

7 172

Αλληλογραφία με υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών: 

τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων, υποβολή αιτήσεων και 

δικαιολογητικών απονομής σύνταξης. 

Περιλαμβάνεται έντυπο : 

Κανονισμός Ιδρύσεως 

Ελληνικής Θαλάσσιας 

Ένωσης. 

[Φ11 (1932), Δ/1δ, Δ/1ε, Θυρίς 25] 

[Υπουργεία Στρατιωτικών κ΄ 

Ναυτικών Δ/1 ε 1932]. 

5 1 73
Δικαίωμα χρήσεως Δημοτικών Σφαγείων. (Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, 

πρακτικά δημοπρασίας, δηλώσεις συμμετεχόντων). 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Νέα  Αλήθεια", 19.04.1932. [Φ12 (1932)] 

2 51
Δικαίωμα χρήσεως μέτρων και σταθμών. (Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, 

πρακτικά δημοπρασίας). [Φ12 (1932)] 



3 36
Δικαίωμα χρήσεως αποβάθρας αεριόφωτος. (Αποφάσεις Δημ. 

Συμβουλίου, πρακτικά δημοπρασίας, δηλώσεις συμμετεχόντων) 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Νέα  Αλήθεια", 17.3.1932. [Φ12 (1932)] 

4 68
Δικαίωμα χρήσεως χώρου αγοραπωλησίας μεγάλων ζώων. (Αποφάσεις 

Δημ. Συμβουλίου, πρακτικά δημοπρασίας, προσφορές). 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Μακεδονία", 19.04.1932. [Φ12 (1932)] 

5 61
Δικαίωμα χρήσης υπόστεγου μεγάλων ζώων. (Αποφάσεις 

Δημ.Συμβουλίου  πρακτικά δημοπρασίας, δηλώσεις συμμετεχόντων). 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Μακεδονία", 03.04.1932. [Φ12 (1932)] 

6 64
Δικαίωμα χρήσης υπόστεγου μεγάλων ζώων. Αποφάσεις Δημ. 

Συμβουλίου, πρακτικά δημοπρασίας, προσφορές). 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Μακεδονία", 03.04.1932. [Φ12 (1932)] 

7 35
Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως χώρων απορριμμάτων. (Αποφάσεις Δημ. 

Συμβουλίου, πρακτικά δημοπρασίας, δηλώσεις συμμετεχόντων). 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Μακεδονία", 03.04.1932.  [Φ12 (1932)] 

8 333
Φόρος εγχώριων προϊόντων. (Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου, πρακτικά 

δημοπρασίας. 

Περιλαμβάνεται φύλλο της εφ. 

"Μακεδονία", 10.04.1932. [Φ12 (1932)] 

6 1 36 Δημοτικά συσσίτια. [Δ/4γ] 

2 70
Λειτουργία ΔΕΘ (Κανονισμός λειτουργίας, δελτία επισκεπτών, πίνακας 

βρανευθέντων), πανηγυρικές εκδηλώσεις, παρελάσεις, δοξολογίες. [Δ/4α] 

3 103

Αλληλογραφία Δημάρχου με Πρυτανεία Α.Π.Θ. (εισαγωγή άπορων 

μαθητών), Δημόσια Εμπορική Σχολή, Επιθεωρητή Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ανέγερση σχολείων), Εθνικό (Μακεδονικό) Ωδείο 

(δωρεάν εισαγωγή μαθητών). [Δ/3β] 

4 24 Έγγραφα σχετικά με την ύδρευση της πόλης. [Δ/3β]

7 1 209
Εκθέσεις επίδοσης ανακοινώσεων εγκρίσεως πρακτικών δημοπρασίας 

της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2 β] 

2 276 Διακηρύξεις ενοικιάσεως ακινήτων της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2 β] 

3 278 Διακηρύξεις ενοικιάσεως ακινήτων της Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων. [Δ/2 β] 

4 50
Εκθέσεις δημοσίευσης διακηρύξεων εκποίησης υλικών και ενοικίασης 

μαγαζιών και παραπηγμάτων. [Δ/2 β] 



8 1 72
Ειδικές εντολές Δημάρχου προς την Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών 

- Δηλώσεις Δημάρχου. [β/1γ 1932] 

2 106
Αλληλογραφία Δημάρχου Θεσσαλονίκης με δικηγόρους της πόλης για 

θέματα δικαστικών υποθέσεων που τους έχει αναθέσει ο Δήμος. [β/1γ 1932] 

3 77
Αλληλογραφία Δημάρχου Θεσσαλονίκης με δικηγόρους της πόλης για 

θέματα δικαστικών υποθέσεων που τους έχει αναθέσει ο Δήμος. [β/1γ 1932] 

4 77

Θυροκολλήσεις ανακοινώσεων, έγγραφα Λιμενικά (ενίσχυση άνεργων 

ναυτεργατών), Κρατικού Χημείου (φορολογία οινοπνεύματος), 

Διεύθυνσης Υγιεινής και Τεχνικών Υπηρεσιών (σύγκληση επιτροπών, 

ορισμός μελών), Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις 

διακηρύξεων/ανακοινώσεων Τελωνειακών Υπηρεσιών. 

[Ζ/1δ 1932, Ζ/1β λιμενικά 

τελωνειακά και Κρατικόν 

Χημείον Ελ. Ζώνης]. 

9 1 137
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

2 228
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

3 220
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

4 185
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

5 142
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

6 139
Πιστοποιητικά απορίας Δήμου, για τη δωρεάν διατροφή φυλακισμένων. 

Πιστοποιητικά ακτημοσύνης. [Η/1Ε 1932]

10 1 223

Συμβολαιογραφικές πράξεις για ενοικιάσεις παραπηγμάτων στην πλατεία 

ιπποδρομίου (1919, 1921, 1923). Πλειοδοτικές δημοπρασίες μονοετούς 

ενοικιάσεως παραπηγμάτων.
[Β/1β 1932 Διάφορα κτήματα 

Δήμου. Ενοικιάσεις αυτών]

2
68+6 
κλειδιά

Δημοτικές αποφάσεις για μεταφορά των παραπηγμάτων πλατείας 

Ιπποδρομίου. Καταστάσεις οικογενειών. Επιδοτήρια για κατεδαφίσεις.

Περιλαμβάνονται κλειδιά 

παραπηγμάτων. 

3 32

Διαμάχη με Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανάληψη των εξόδων 

συντήρησης και επισκευών. Έγγραφα για μη εκμίσθωση ακινήτου και 

για υπόθεση του κοιμητηρίου της Ευαγγελίστριας. [Β/1β 1932] 

4 32
Πίνακες αρχείων ετών 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1929, 

1932, 1933. [Β/1β 1932] 

5 143
Έγγραφα για τη λειτουργία των λουτρών Σέδες. Πλειοδοτικές 

δημοπρασίες ενοικιάσεως ξενοδοχείου, καφενείου και εστιατορίου.
[Β/1β 1932 Διάφορα κτήματα 

Δήμου. Ενοικιάσεις αυτών]



6 116
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων και 

δημοτικών γηπέδων. Πλειοδοτικές δημοπρασίες.
[Β/1β 1932 Διάφορα κτήματα 

Δήμου. Ενοικιάσεις αυτών] 

7 174
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων και 

δημοτικών γηπέδων. Πλειοδοτικές δημοπρασίες. 
[Β/1β 1932 Διάφορα κτήματα 

Δήμου. Ενοικιάσεις αυτών] 

11 1 67

Κοινοποιήσεις, προσκλήσεις δημάρχου και δημοτικών συμβούλων, 

αλληλογραφία δημάρχου, προέδρου δημοτικού συμβουλίου, 

αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, αναφορές υπαλλήλων, 

παρουσιολόγιο δημοτικού συμβουλίου, τηλεγραφήματα, ορισμός μελών 

δημαρχιακής επιτροπής κ.ά. [Β/1α] 

12 1 176 Έγγραφα που αφορούν διαγωνισμούς εκποίησης άχρηστων υλικών. [Β/2γ]

2 34
Έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια υλικού για την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

3 55
Έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια ίππων για τις ανάγκες του 

Δήμου. 

4 114
Έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια υφάσματος για τις στολές των 

υπαλλήλων του Δήμου. 

5 185
Έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων υλικών (πετρέλαιο, 

βενζίνη κ.α.). 

6 48
Έγγραφα που αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού για την κατ' έτος 

επισκευή και συντήρηση των κάρρων του Δήμου. 

13 1 225
Αιτήσεις δημοτών για οικονομικό βοήθημα λόγω απορίας, αποζημιώσεις 

δημοτών, έκδοση πιστοποιητικών κ.α.

[Δ/4 β 1932 "Διάφορα μη 

κατονομαζόμενα"] 

2 132
Έγγραφα για διάφορα θέματα  όπως: συμμετοχή σε εκθέσεις, διάθεση 

αίθουσας συνεδριάσεων, εκλογή αντιπροσώπων κ.α. 

Περιέχει διαφ. φυλλάδια των εκθέσεων 

'EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE TECHIQUE SANITAIRE ET D' 

HYGIENE URBAINE, EXPOSITION 

DES ARTS MEDITERRANEES' και 

το περιοδικό 'La Vita Internazionale'.

[Δ/4 β 1932 "Διάφορα μη 

κατονομαζόμενα"]

3 47

Έγγραφα σχετικά με το σεισμό της Χαλκιδικής, ίδρυση νοσοκομείου 

στην Αρναία, οικονομική και ιατροφαρμακευτική ενίσχυση των 

σεισμοπαθών κ.α. 

[Δ/4 β 1932 "Φάκελλος 

Θεομηνιών"]

14 1 120 Επισκευές στον Ναό Αγίας Σοφίας και στο θερμοκήπιο του Κυβερνείου. 

Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχεδιάγραμμα. 



2 66 Επισκευές στον Ναό Αγίου Θεράποντα και στην πλατεία Σφαγείων. 

Περιλαμβάνεται σχέδιο 

υαλοστασίου.

15 1 115

Έγγραφα και χάρτες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου 

Σχεδίου Πόλεως για τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου διαφόρων 

οδών και των συνοικισμών Αγίου Παύλου, Επταλόφου, Ρήγα Φεραίου, 

Κολοκοτρώνη κτλ και σχετικά με τη διάνοιξη ιδιωτικών παρόδων.

Περιλαμβάνεται επιστολή του 

Συνεταιρισμού Επαγγελματιών 

Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων "Ο 

Μέγας Αλέξανδρος" προς τον 

δήμαρχο, σχετικά με τη 

συγκοινωνία του Συνοικισμού 

Χαριλάου. [1931-1932]

2 69

Εγγραφα και χάρτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του 

Γραφείου   Σχεδίου Πόλεως σχετικά με ακίνητα, απαλλοτριώσεις, 

αποζημιώσεις και αποφάσεις  για κατεδάφιση παραπηγμάτων. 

Περιλαμβάνεται έγγραφο 

σχετικά με οικόπεδα που 

διεκδικούσε ο Δήμος και η 

Εθνική Τράπεζα. [1931-1932]

16 1 162

Έγγραφα και χάρτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του 

Γραφείου Σχεδίου Πόλεως σχετικά με εκχωρήσεις, ταυτοποιήσεις, 

αποζημιώσεις, εκτιμήσεις οικοπέδων, επισκευές, απαλλοτριώσεις, 

κατεδαφίσεις οικοδομών και μετατοπίσεις, κατεδαφίσεις παραπηγμάτων. [1932-1933, 1935-1940] 

2 33

Έγγραφα και χάρτες του Γραφείου Σχεδίου Θεσσαλονίκης και άλλων 

φορέων σχετικά με τροποποιήσεις στη ρυμοτομία και άλλα έργα σε 

διάφορους συνοικισμούς της Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβανει έγγραφα για την 

περιοχή του Βαρδαρίου και του 

συνοικισμού της Αγίας 

Φωτεινής. [1932] 

3 47
Εγγραφα σχετικά με εξαγορά οικοπέδων, δημοπρασίες, ιδρύσεις 

επιχειρήσεων, αποκαταστάσεις κτιρίων, αγορές, αποζημιώσεις κ.ά. 

Περιλαμβάνεται έγγραφο 

σχετικό με τους ναούς Αγίου 

Δημητρίου και Αγίας 

Αικατερίνης. [1932] 

1933 1 1 271
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Διορισμοί υπαλλήλων. [Α1/α]

2 32
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Μεταθέσεις. [Α1/α]

3 196
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Άδειες απουσίας. [Α1/α]

4 59
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Απολογίες. [Α1/α]

5 61
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Πειθαρχικές ποινές. [Α1/α]



6 35
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Απολύσεις. [Α1/α]

7 65
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου - Αιτήσεις. [Α1/α]

2 1 267

Αλληλογραφία Δημάρχου με το Στρατολογικό Γραφείο, με τη 

Δημαρχιακή Επιτροπή με τη Διεύθυνση Υγεινής και με την Επιτροπή 

Δημοτικών Συσσιτίων.  [A/2α, Α/2γ, Α/2στ, Α/2ζ]

2 319
Αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Καθαριότητας. [Α/2δ, Α/2ε]

3 1α 309

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τροποποιήσεις 

ρυμοτομικού, ονομασίες οδών, απαλλοτριώσεις εκλογή αντιπροσώπων 

του Δήμου στις σχολικές εφορείες. Περιλαμβάνεται εγκατάσταση 

δημοτικών νεκροταφείων, οικονομική ενίσχυση ιδιωτών και συλλόγων. 

1β 394

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τροποποιήσεις 

ρυμοτομικού, ονομασίες οδών, απαλλοτριώσεις εκλογή αντιπροσώπων 

του Δήμου στις σχολικές εφορείες. Περιλαμβάνεται εγκατάσταση 

δημοτικών νεκροταφείων, οικονομική ενίσχυση ιδιωτών και συλλόγων. 

4 1 123
Αλληλογραφία με Διεύθυνση Φυλακών για εξακρίβωση στοιχείων 

κρατουμένων. [Γ/1α, Γ/1β, Γ.1/γ]

2 537
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές (τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις 

διακηρύξεων και αλληλογραφία με το στρατολογικό γραφείο). [Γ/1α, Γ/1β, Γ.1/γ]

3 19 Αλληλογραφία με Αστυνομικές Αρχές. [Γ/1α, Γ/1β, Γ.1/γ] 

5 1 20
Ανώνυμος Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία - Τηλεγραφείο - 

Πυροσβεστεία. [Γ/2α, Γ/2δ, Γ/2β]

2 397
Διοίκηση Δημόσιων Κτημάτων (διακηρύξεις ενοικίασης και εκποίησης 

ακινήτων). [Γ/2α, Γ/2δ, Γ/2β] 

3 197
Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων (Εκθέσεις δημοσίευσης διακηρύξεων - 

Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαγής). [Γ/2β] 

4 189

Διοίκηση Δημόσιων Κτημάτων (διακηρύξεις ενοικίασης δημοσίων 

ακινήτων για την στέγαση υπηρεσιών. Εκθέσεις δημοσίευσης 

διακηρύξεων. [Γ/2β] 

5 40
Γραφείο Σχεδίου Πόλεως - Κτηματική Ομάδα - Ειδικό Ταμείο μονίμων 

Οδοστρωμάτων - Σ.Ε.Κ. - Γραφείο Νομομηχανικού Θεσσαλονίκης. [Γ/2στ, Γ/2ζ, Γ/2η] 



6 110 Ληξιαρχείο - Τελωνειακά - Λιμενικά - Κρατικό Χημείο. [Γ/2στ, Γ/2ζ, Γ/2η]

6 1 308 Εκθέσεις δημοσιεύσεων διακηρύξεων Οικονομικών Εφορειών. [Γ/2γ] 

2 268
Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής (δελτία κληρονομιών και 

αποβιωσάντων). [Γ/2γ] 

3 215
Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής (δελτία κληρονομιών και 

αποβιωσάντων). [Γ/2γ] 

7 1 71

Αλληλογραφία με υπ. Εσωτερικών για εγγραφές σε μητρώα αρρένων, 

εξακρίβωση στοιχείων, κατάσταση υπηρετούντος προσωπικού σε 

περίπτωση επιστράτευσης. 

[Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε] / 

[Υπουργείον Εσωτερικών Έτος 

1933 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1α]

2 16
Αλληλογραφία με υπ. Υγιεινής και  Πρόνοιας (διαβιβαστικά αιτήσεων 

του Γραφείου Συντάξεων του Δήμου). 

[Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε] / 

[Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας 

και Συγκοινωνίας Έτος 1933 

ΦΑΚΕΛΛΟΣΔ/1 β]  

3 40

Αλληλογραφία με υπ. Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας (λειτουργία 

δημοτικών λουτρών, εξακρίβωση στοιχείων, οικονομική κατάσταση 

Διεθνούς Εκθέσεως). 

[Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε] / 

[Υπουργείον Δικαιοσύνης, 

Εξωτερικών, Εθν. Οικονομίας 

ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1γ].  

4 272
Αλληλογραφία με την Υπηρεσία Πολεμικών Αποζημιώσεων 

(διαβιβαστικά αιτήσεων). 

[Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε] / 

[Υπουργείον Παιδείας κ 

Οικονομικών Πολ. Αποζημιώσεων 

Έτος 1933 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1]  

5 61
Υπουργείο Στρατιωτικών και Ναυτικών (τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις 

διακηρύξεων). 

[Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε] / 

[Υπουργείον Στρατιωτικών και 

Ναυτικών Έτος 1933 ΦΑΚΕΛΛΟΣ 

Δ/1ε]  

8 1α

181, 1 

εντυπο

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, συνέδριο πόλεων, στοιχεία για την 

ύδρευση, σύσταση γραφείου ευρέσεως εργασίας. Διακηρύξεις Δήμων και 

Κοινοτήτων για προμήθειες και εκτέλεση έργων. 

Περιλαμβάνονται έντυπο 

συγγραφής υποχρεώσεων, 

σχέδιο αντλιοστασίου Δοξάτου 

, ΦΕΚ 363/10.10.1932. [Α/2β] 

1β 239

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, συνέδριο πόλεων, στοιχεία για την 

ύδρευση, σύσταση γραφείου ευρέσεως εργασίας. Διακηρύξεις Δήμων και 

Κοινοτήτων για προμήθειες και εκτέλεση έργων. [Α/2β] 

2 223

Επιθεώρηση Δημοτικών Σχολείων (επισκευές - θεμελιώσεις 

διδακτηρίων, ορισμός μελών σχολικής εφορείας, πίνακες απόρων 

μαθητών) Ωδείον Θεσσαλονίκης (εγγραφές απόρων Δημοτών). [Α/2β] 



9 1 488 Δικαστικές υποθέσεις Δήμου και διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων. [Στ/1α, Στ1/β]. 

2 107 Έγγραφα Δικαστικών Αρχών. [Στ/1α, Στ1/β]. 

3 222
Αποφάσεις πρωτοδικείου περί πτωχεύσεως εκθέσεις δημοσίευσεις 

αυτών. [Στ/1α, Στ1/β]. 

4 151 Ενοικίαση χώρου αγοραπωλήσιας μεγάλων ζώων [Στ/1α, Στ1/β]. 

10 1 155

Ενοικίαση χώρων σαρωμάτων και απορριμμάτων, υπόστεγων μικρών 

και μεγάλων ζώων, δικαίωμα χρήσης αποβάθρας αεριόφωτος. Φόρος 

Εγχώριων Προϊόντων. [Ζ/1α]

2 99

Επιτροπές παραλαβής έργων, υλικών, προσκλήσεις επιτροπών, 

εξωραϊσμός πόλης, αγορά ακινήτων για στέγαση ιδρυμάτων, διάνοιξη 

οδών, αιτήσεις κατοίκων, συλλόγων [Ζ/1β] 

3 155
Εγκύκλιοι, ανακοινωθέντα, ευχαριστήρια, διακηρύξεις Δημάρχου για τη 

διεξαγωγή δημοπρασιών  και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες [Ζ/1 γ] 

11 1 77
Αλληλογραφία με γεωργικούς συνεταιρισμούς (δημοσιεύσεις 

διακηρύξεων και πληροφορίες για την παραγωγή προιόντων. [Η/1α] 

2 131

Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και αντιλήψεως (υποβολή αποδεικτικών 

επίδοσης διπλωμάτων σύνταξης και φύλλων μερίσματος Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων) [Η/1 γ]  [Η/1α, Η/1γ]

3 202 Αιτήσεις απόρων, βοηθήματα, επιχορηγήσεις κ.λ.π. [Η/1α, Η/1γ]

12 1 113 Επίσημες τελετές δεξιώσεις, προγράμματα εορτασμού. [Η/1δ, Η/1ζ] 

2 145 Συντάξεις. [Η/1δ, Η/1ζ] 

3 234 Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. [Η/1δ, Η/1ζ] 

13 1 361 Κατασχέσεις ακινήτου περιουσίας - Αιτήσεις διορισμού εκτιμητών. [Η/1στ, Η/1ε]

2 483 Πιστοποιητικά απορίας κρατούμενων - Βεβαιώσεις απορίας. [Η/1στ, Η/1ε]

3 339 Πιστοποιητικά απορίας κρατούμενων - Βεβαιώσεις απορίας. [Η/1στ, Η/1ε]

14 1 168
Βουλευτικές και γερουσιαστικές εκλογές (25/9/1932). Βουλευτικές 

εκλογές (5/3/1932). [Η/1η] 

2 317 Βουλευτικές εκλογές (2/7/1933). [Η/1η] 

3 219 Παραλαβή - παράδοση εκλογικού υλικού. [Η/1η] 



4 9+1 εφ.

Βουλευτικές εκλογές (Μάρτιος 1933). Πρόγραμμα βουλευτικών 

εκλογών (Ιούλιος 1933). Δημοτικές εκλογές 1934. Πρόγραμμα εκλογών 

εθνοσυνέλευσης (Ιούλιος 1935). 

Περιλαμβάνεται η εφημερίδα 

Εφημερίδα "Φως" (4.7.1933) 

με τέσσερις σελίδες [Η/1η] 

15 1 169

Έγγραφα που αφορούν σε εργολαβίες, προμήθειες, ημερομίσθια, 

τιμολόγια για την ανύψωση της τροχιοδρομικής γραμμής της οδού 

Εγνατίας. [ 1933 ""]

1934 1 1 196

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διοικητικά και οικονομικά 

ζητήματα (αποζημιώσεις, απολύσεις υπαλλήλων, δημοτικοί φόροι, δημ. 

δάνεια, επιτροπές). [Α/2β] 

2 242
Αρχιτεκτονικό - Ρυμοτομικό σχέδιο πόλης.Υπαίθριες και κλειστές 

αγορές. Ονομασία δρόμων, απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις. [Α/2β] 

3 243
Αρχιτεκτονικό - Ρυμοτομικό σχέδιο πόλης - Ονομασία δρόμων, 

απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις.

Περιλαμβάνονται (2) κτηματολογικά 

διαγράμματα συνοικισμού 

Ξηροκρήνης και Φ.Ε.Κ. 127/16-11-

1933. [Α/2β] 

4 40
Ενισχύσεις απόρων, πλημμυροπαθών, σεισμοπαθών Χαλκιδικής, 

αναπήρων πολέμου, σωματείων. 

Περιλαμβάνεται κατάρτιση Επιτροπής 

ελέγχου απόρων και ενίσχυση σε 

Πανεργατικό Κέντρο Ανεξαρτήτων 

Συνδικάτων. [Α/2β] 

2 1 118

Έγγραφα που αφορούν σε αναθέσεις και προκηρύξεις διαγωνισμών για 

τον Φόρο Εγχώριων Προϊόντων και του δικαιώματος χρήσης των 

Δημοτικών Σφαγείων, για την οικονομική ενίσχυση απόρων και ανέργων 

και της Επιτροπής Συσσιτίων. 

Περιλαμβάνεται απόφαση απαλλαγής 

από την φορολογία εγχώριων 

προϊόντων του σωματείου "Φοίνιξ". [Α/2δ]

2 178
Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις, απολύσεις και αποζημιώσεις 

υπαλλήλων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Α/2δ]

3 20
Υπηρεσιακά έγγραφα των Γραφείων Στρατολογίας και Δημοτολογίου 

του Δήμου για διάφορα θέματα. [Α/2δ]

4 24

Έγγραφα για τα Δημοτικά Νεκροταφεία Αγίας Παρασκευής, 

Ευαγγελίστριας. Αφορούν στη οικονομική διαχείριση στην κατάρτιση 

κανονισμού λειτουργίας. Απόφαση αγοράς οικογενειακού τάφου από τον 

Νικόλαο Γερμανό. [Α/2δ, Α/2β]

5 50

Διακηρύξεις δημοπρασιών, ενοικιάσεις, προμήθειες, δικαιώματα Δήμου, 

αγορές. Περιλαμβάνονται ενοικιάσεις γηπέδων, αποβάθρας αεριόφωτος, 

καταστημάτων, υπόστεγων, παραπηγμάτων, προμήθειες ζωοτροφών, 

αγοραπωλησίες ζώων, ενοικιάσεις δημοτ. φόρων, παραχώρησης 

δικαιώματος εκμετάλλευσης χώρων απορριμμάτων, ενοικίαση Λουτρών 

Θέρμης, προμήθειες τροφίμων. [Α/2γ]



6 81
Αποφάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών υπόστεγων 

μικρών και μεγάλων ζώων. [Α/2β]

7 150
Έγγραφα των τμημάτων Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού για  θέματα 

που αφορούν το προσωπικό, τις προμήθειες και έργα οδοποιίας. [Α/2ε]

8 36

Δημοτικά Ιατρεία και Φαρμακεία, Δημοτικό Νοσοκομείο. 

Περιλαμβάνονται εξοπλισμοί, διορισμοί, προμήθειες, εκστρατεία κατά 

της ελονοσίας, ενημερώσεις προσωπικού. [Α/2στ]

9 19
Επιτροπή Συσσιτίων. Δημοτικό Λαχείο. "Φιλανθρωπική Εταιρεία 

(Άσυλο Λεμπέτ). Περιλαμβάνεται οργάνωση εράνων. [Α/2ζ]

3 1 203

Αλληλογραφία (Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής, Δήμαρχος) με τις 

Οικονομικές Εφορίες. Περιλαμβάνονται βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις 

διακηρύξεων. [Γ/2γ "Οικονομ. Εφορίαι]

2 5 Ειδικό Ταμείο Κοινοφελών Έργων. Εκθέσεις. 
[Γ/2γ "Ταμεία και δημόσιον 

καπνεργοστάσιον"]

3α 265

Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής. Αλληλογραφία με οικονομικούς 

εφόρους. Περιλαμβάνονται βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης 

αποβιωσάντων. [Γ/2γ Δελτία αποβιωσάντων]

3β 229

Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής. Αλληλογραφία με οικονομικούς 

εφόρους. Περιλαμβάνονται βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης 

αποβιωσάντων. [Γ/2γ Δελτία αποβιωσάντων]

4 1 21
Αλληλογραφία με υπ. Εσωτερικών, Ένωση Δήμων και κοινοτήτων. 

Περιλαμβάνονται οικονομικά - φορολογικά ζητήματα.. 
[Δ/1Α Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον]

2 19

Αλληλογραφία με υπ. Γεωργίας, Πρόνοιας για ζητήματα ενίσχυσης 

πλημμυροπαθών, πιστοποιητικά λειτουργίας Υγειονομικής Σχόλης. 

Πρακτική Σχολή Δασοφυλάκων Βυτίνας.

[Δ/1Β "Υπουργείον Υγιεινής, 

Πρόνοιας και Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας"]

3 34

Αλληλογραφία με υπ. Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα Τμήματος Κληρονομιών (Φακ Χαϊμ - Φελίξ 

Αμιρ), ποινικά μητρώα υπαλλήλων, διορισμοί Διοικητικού Συμβουλίου, 

Γραφείου ευρέσεως εργασίας, Σύνδεσμος Σέρβων Φοιτητών. 

[Δ/1Γ "Υπουργείον 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών 

και Εθνικής Οικονομίας"]

4 37

Αλληλογραφία με υπ. Οικονομικών και Παιδείας. Περιλαμβάνονται 

πολεμικές αποζημιώσεις (αιτήσεις -αποδόσεις). Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας 

"Περί τονώσεως θρησκευτικού αισθήματος" μαθητών. 

[Δ/1Δ "Υπουργείον Παιδείας 

και Οικονομικών" 

(Πολεμικές αποζημιώσεις]



5 94
Αλληλογραφία με υπ. Στρατιωτικών, Ναυτικών. Περιλαμβάνονται 

διακηρύξεις δημοπρασιών, διατάγματα, αιτήσεις, πιστοποιητικά. 

[Δ/1ε "Υπουργείον 

Στρατιωτικών ή Ναυτικών 

και Αεροποριας"]

6 84
Δήμος Θεσσαλονίκης. Κοινωνική πρόνοια, καταστάσεις οικονομικής 

ενίσχυσης απόρων δημοτών. 

[Γενικό αρχείο. Βοηθήματα 

σε απόρους και ιδρύματα]

7 185

Αλληλογραφία Δήμου με άλλους Δήμους και Κοινότητες. 

Περιλαμβάνονται ζητήματα (ενημέρωση - διεκπεραίωση) οικονομικά, 

τεχνικά, ετεροδημοτών κ.λ.π. [Ε/1α "Φάκελλοι κοινοτήτων"]

8 44

Αλληλογραφία με Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Περιλαμβάνεται 

ενημέρωση - διεκπεραίωση σε ζητήματα νομικά, οικονομικά, 

ετεροδημοτών, εθιμοτυπίας κ.λ.π.

Περιλαμβάνεται Εφημερίς 

Δήμων και Κοινοτήτων 

(30.6.1934). 

[Ε/1α "Φάκελλος Ενώσεως 

Δήμων"].

9 96

Αλληλογραφία Δημάρχου Θεσσαλονίκης με άλλους Δημάρχους. 

Περιλαμβάνεται ενημέρωση πάνω σε ζητήματα νομικά, οικονομικά, 

ετεροδημοτών κ.λ.π. [Ε/1α "Φάκελλος Δήμων"]

5 1 241

Αλληλογραφία Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται 

συντάξεις, δαπάνες κ.λ.π. 

[Ε/1β "Ελεγκτικόν 

Συνέδριον Μ.Τ Στρατού"]

2 3

Αλληλογραφία με την Ισραηλιτική Κοινότητα. Περιλαμβάνεται 

κοινοποίηση αποτελέσματος εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου 

Ισραηλιτικής Κοινότητος. 

[Ε/1γ "Ισραηλιτική 

Αρμενική και λοιπαί 

κοινότητες"]

3 100

Αλληλογραφία με σχολεία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνονται δίδακτρα, συσσίτια απόρων μαθητών, ζητήματα 

σχολικών εφορειών, πανεπιστημίου κ.λ.π. 

[Ε/1δ "Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης, σχολεία εν γένει, 

κρατικόν Ωδείον κα Ωδεία εν 

γένει."]

4 26
Αλληλογραφία με Ωδεία Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται εγγραφές 

απόρων σπουδαστών σε Μακεδονικό και Κρατικό Ωδείο. 

[Ε/1δ "Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης, σχολεία εν γένει, 

κρατικόν Ωδείον κα Ωδεία εν 

γένει.]

5 13
Αλληλογραφία Δήμου - Σχολικών Εφορειών. Περιλαμβάνονται 

αντικαταστάσεις διδασκόντων, εκπρόσωποι Σχολικών Εφορειών. [Ε/1δ "Σχολικαί Εφορίαι"]

6 10 Ελεύθερη Ζώνη. Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων. [Ε/1ε "Ελεύθερα Ζώνη"]



6 1 48

Αλληλογραφία με Επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, Ταμείο 

Ασφάλισης Καπνεργατών, τύπος. Περιλαμβάνεται οικονομική  

ενίσχυση, εγκύκλιοι ("Περί πατάξεως της ληστείας). Πληροφορίες για 

πολλά σωματεία και συλλόγους της Θεσσαλονίκης. 

[Ε/2Α "Εμπορικά και 

επαγγελματικά επιμελητήρια, 

σωματεία, σύλλογοι και οικοδομικοί 

συνεταιρισμοί. Ταμείον 

Ασφαλίσεως Καπνεργατών και 

διάφοροι οργανισμοί" "Τύπος" 

(Προσθήκη)]

2 69
Αλληλογραφία Δήμου - Δημόσιου Ψυχιατρείου. Περιλαμβάνεται 

νοσηλεία ασθενών με έξοδα του Δήμου. Οικονομική ενίσχυση.

[Ε/2β "Φάκελος 

Ψυχοπαθών"]

3 78

Αλληλογραφία με ιδρυμάτα, με Δημοτικό Νοσοκομείο, Σανατόριο, 

Βρεφοκομείο "Άγιος Στυλιανός", Χαρίσειο Γηροκομείο, Δημ. 

Λυσσιατρείο. 

[Ε/2β Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν 

γένει (Νοσοκομεία, Άσυλα, 

Σανατόρια, Γηροκομεία, 

Ψυχιατρεία)]

4 17
Αλληλογραφία Δημάρχου - Προξενείων. Περιλαμβάνονται ζητήματα 

εθιμοτυπίας, προσλήψεις κ.λ.π. [Ε/2Γ]

5 13

Αλληλογραφία με Εκκλησιαστικά ιδρυμάτων, με Ιερά Μητρόπολη 

Θεσσαλονίκης, Ενοριακή επιτροπή Αγίας Βαρβάρας, "Ελληνική 

Θρησκευτική Κοινότητα Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών 

Θεσσαλονίκης". 

[Ε/2Δ Ιερά Μητρόπολη και 

εκκλησιαστικά εν γένει.]

6 170
Αλληλογραφία με τράπεζες, με την Τράπεζα της Ελλάδας, κοινοποιήσεις 

τοιχοκόλλησης εκθέσεων, διακηρύξεις.

[Ε/3Α "Τράπεζαι εν γένει και 

ζητήματα αυτών και 

χρηματιστήρια"]

7 8

Αλληλογραφία με εταιρείες Υδάτων, Υδρεύσεως και Ηλεκτροφωτισμού. 

Περιλαμβάνονται τεχνικά έργα. Μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθεια 

υδρομετρητών. 

[Ε/3Β "Εταιρείαι 

Ηλεκτροφωτισμού και 

λοιπαί"]

7 1 57
Διορισμοί πληρεξούσιων Δικηγόρων. Δίκες Δήμου. Αναθέσεις νομικών 

υποθέσεων σε πληρεξούσιους δικηγόρους. [ΣΤ/1Α]

2 129

Αλληλογραφία με δικαστικές αρχές, με Πρωτοδικεία Φλώρινας, 

Θεσσαλονίκης, Εισαγγελία Βόλου, Λειβαδιάς, Άρειο Πάγο, Εισαγγελέα 

Εφετών, Εισαγγελέα Έδεσσας για εξακρίβωση στοιχείων - οικονομικής 

κατάστασης πολιτών, τοιχοκόλληση αποφάσεων δικαστηρίων για 

κήρυξη πτώχευσης κ.α. [ΣΤ/1Β]

3 83
Διακηρύξεις Δημοπρασιών (προμήθεια ειδών, ενοικίαση δημοτικών 

ακινήτων, εκποίηση άχρηστων υλικών). [Ζ/2γ "Διακηρύξεις"]

4 34

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοινώσεις. Περιλαμβάνονται 

ανακοινώσεις για Ηρώο Καυταντζόγλειο, ενοικιάσεις δημοτικών φόρων, 

"εξακριβώσεις ιθαγένειας ξένων υπηκόων". [Ζ/2γ "Ανακοινωθέντα"]



5 52
Εγκύκλιοι για διάφορα θέματα (ανάληψη καθηκόντων Δημάρχου, 

ωράρια υπαλλήλων, είσπραξη φόρων). [Ζ/2γ "Εγκύκλιοι"]

8 1 46

Δημοτικοί Φόροι. Περιλαμβάνονται αιτήσεις για ενοικίαση φόρου 

εγχώριων προϊόντων και ενοικίαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των 

χωρών σαρωμάτων και απορριμμάτων. [Ζ/1α "Δημοτικοί φόροι"]

2 48

Αποβάθρα Αεριόφωτος. Ενοικίαση δικαιώματος χρήσης αποβάθρας 

αεριόφωτος, πρακτικά δημοπρασίας, αίτηση ενδιαφερομένου, απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση Γ.Δ.Μ, κοινοποίηση. 

[Ζ/1α "Δικαίωμα χρήσης 

αποβάθρας"]

3 108
Προμήθειες, Δ/νσης Οικ Υπηρεσιών, Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. [Ζ/2α "Προμήθειαι"]

4 40 Προμήθειες Σαρώθρων. 

Μέσα στον υποφάκελο βρέθηκε κενός 

υποφάκελος με τίτλο: "προμήθειαι 

ίππων". 

[Ζ/2α "Προμήθειαι" 

"Προμήθειαι σαρώθρων"]

5 13 Προμήθειες βενζίνης, πετρελαίου κ.λ.π. 
[Ζ/2α "Προμήθειαι βενζίνης ή 

πετρελαίου φωτιστικού"]

6 192
Προμήθειες κριθαριού και χόρτου για τα ζώα της υπηρεσίας 

καθαριότητας. 
[Ζ/2α "Προμήθειαι" "Προμήθειαι 

κριθής και χόρτου"]

7 46 Προμήθειες φαρμάκων για τις ανάγκες των δηματικών ιατρείων. 
[Ζ/2α "Προμήθειαι" "Προμήθειαι 

φαρμάκων"]

8 313

Εγκρίσεις προϋπολογισμών δαπανών τεχνικών έργων. Περιλαμβάνονται 

εγκρίσεις δαπανών για τον ηλεκτροφωτισμό, επισκευές κτηρίων, 

δρόμων, υδροδότηση κ.λ.π. 

[Ζ/2α "Προμήθειαι" 

"Εργοληψίαι"]

9 51 Κοινοποιήσεις δημοπρασιών εκποιήσεων. [Ζ/2α "Προμήθειαι" "Εκποιήσεις"]

10 56
Φάκελος Kοινοτήτων που αποσπάστηκαν από το Δήμο (Θέρμης, Ν. 

Ρυσίου, Συκεών, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Κορδελιού)

[Ζ/2γ "Φάκελλος νέων 

Κοινοτήτων"]

9 1 249

Έγγραφα που αφορούν σε δαπάνες για εκτέλεση έργων, επισκευή και 

ανέγερση κτιρίων, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, προσλήψεις, 

υπηρεσιακά γεύματα, σύσταση επιτροπών και συνεδρίων, διεξαγωγή 

εκλογών, δικαστικά έξοδα κ.α. 

[Γ 1/α Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας, Γενικό Αρχείο] / Φ[ 

«Γενικό αρχείο δήμου 

Θεσσαλονίκης, Αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου»]

2 215

Έγγραφα για δαπάνες, έργων υδροδότησης, κατασκευές, επισκευές, 

δικηγορικές αμοιβές, καύσιμα, εκκρεμείς προκαταβολές, έξοδα 

δεξιώσεων και προϋπολογισμός δημοτικού νοσοκομείου και απόσπασμα 

πρακτικών. 
[Γ 1/α Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας, Γενικό Αρχείο] 



3 294

Έγγραφα που αφορούν σε μισθοδοσία υπαλλήλων, καθυστερούμενες 

πληρωμές, χορήγηση δώρου, συντάξεις, επανεξέταση και ενίσχυση 

μισθού, προσαυξήσεις αποδοχών. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1928, 29, 33, 35. 
[Γ 1/α Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας, Γενικό Αρχείο] 

4 179
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση απόρων, συλλόγων, 

σωματείων, σχολικών εφορειών, κ.α. 
[Γ 1/α Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας, Γενικό Αρχείο] 

5 240
Έγγραφα που αφορούν σε επιβολή φόρων, προμήθεια υλικών, 

φαρμάκων και διαφόρων προϊόντων. 
[Γ 1/α Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας, Γενικό Αρχείο] 

10 1 277
Έγγραφα σχετικά με οικονομικές ενισχύσεις απόρων δημοτών, ενώσεων, 

αθλητικών σωματείων, κ.α. Περιέχει έγγραφα του 1933. 

Φ ["Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Αποφάσεις Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας 1934"]

2 229

Έγγραφα σχετικά με μισθοδοσία, συντάξεις, αναρρωτικές άδειες καθώς 

και αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων οικοπέδων, απολυθέντων δημοσίων 

υπαλλήλων, ατυχημάτων, κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1933 και 1932.

Φ ["Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Αποφάσεις Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας 1934"]

3 183

Έγγραφα για πληρωμές και πιστώσεις έργων, έξοδα κινήσεως, 

προμήθειες βενζίνης, φωτιστικού πετρελαίου, κ.α. Περιέχεται η 

προκήρυξη των ΙΒ΄ Πανθρακικών Αγώνων. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1930 και 1933.

Φ ["Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Αποφάσεις Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας 1934"]

4 267
Έγγραφα που αφορούν σε έξοδα κινήσεως, αποζημιώσεις και ενοικίαση 

δημοτικής περιουσίας. 

Φ ["Γενικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Αποφάσεις Γενικής Διοίκησης 

Μακεδονίας 1934"]

11 1 294

Έγγραφα που αφορούν σε πληρωμές ημερομισθίων, προσαυξήσεων, 

εξόδων κινήσεως, προσλήψεις, παράταση ισχύος ειδικών οργανισμών 

κ.α. 
[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]

2 404

Έγγραφα για οικονομική ενίσχυση συλλόγων, σωματείων, ιερών ναών, 

σεισμοπαθών Χαλκιδικής, σχολικών εφοριών, απόρων μαθητών-

δημοτών, δημοτικών υπαλλήλων κ.α.
[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]

3 184
Έγγραφα που αφορούν σε αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων, 

απολύσεως υπαλλήλων, εργατικού ατυχήματος κ.α.

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1932-33, 35. 
[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]

4 181

Έγγραφα που αφορούν σε δαπάνες για προμήθεια υλικών, αγορά 

συγγραμμάτων, ζωγραφικού πίνακα, εισιτηρίων, και για επισκευές - 

κατασκευές διαφόρων έργων. 

Περιέχει εισιτήρια, διαφημιστικά 

θεατρικής παράστασης Μορφωτικής 

Ενώσεως Άνω Τούμπας "Οι Δύο 

Λοχίαι".

[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]

5 144

Έγγραφα για πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, δικαστικών 

εξόδων, ενοικίων, ενοικίαση οχημάτων, οργάνωση δεξιώσεων, 

φιλοξενίας, κ.α. 

Περιέχει τοπογραφικό σχέδιο 

δημοτικού οικοπέδου.
[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]

6 154

Έγγραφα για έσοδα από ενοικίαση δημοτικής περιουσίας, απαλλαγή 

καταβολής ενοικίων, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

δημοτικών φόρων, κ.α. Περιέχει έγγραφα του 1933. 
[Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

29.9.34-31.12.34]



12 1 84

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα προσωπικού, πληρωμή ημερομισθίων, 

προσλήψεις, ανανεώσεις συμβάσεων, εκλογή προεδρείου δημοτικού 

συμβουλίου, κ.α. 

Περιέχει έγγραφα και του 

1933. ["Γ/1α 47001-50486"]

2 200

Έγγραφα που αφορούν σε εγκρίσεις προϋπολογισμού δαπανών για 

αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων οικοπέδων οικιών, άδειες επισκευής 

ρυμοτομούμενων οικιών, καθορισμό τιμής αποζημιώσεων 

προσκυρωμένων τμημάτων οδών κ.α. ["Γ/1α 47001-50486"]

3 81

Έγγραφα που αφορούν σε εγκρίσεις δημοπρασιών για προμήθειες 

υλικών-μηχανημάτων (δενδρυλλίων, λαμπτήρων, κ.α.), ενοικίαση 

δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως κ.α. ["Γ/1α 47001-50486"]

4 185

Έγγραφα για εγκρίσεις έργων όπως διανοίξεις -διαπλατύνσεις οδών 

(οδοποιία), κατασκευές- επισκευές πεζοδρομίων- οδοστρωμάτων, 

διακλαδώσεις σιδηροδρομικών γραμμών κ.α. ["Γ/1α 47001-50486"]

5 175

Έγγραφα που αφορούν σε εγκρίσεις κατασκευαστικών έργων, 

κατασκευές- επισκευές ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης, αποχέτευσης, 

πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα 1932-

1933. ["Γ/1α 47001-50486"]

6 136

Έγγραφα για εγκρίσεις έργων, κατασκευές πάρκων-βάθρων προτομών, 

δενδροφυτεύσεις, σημαιοστολισμοί, φωταγώγηση, περιφράξεις, 

κατεδαφίσεις παραπηγμάτων (με παραχώρηση υλικών) κ.α. Περιέχει και έγγραφα 1932-33. ["Γ/1α 47001-50486"]

13 1 63

Αποφάσεις διακήρυξης ενοικίασης δημοτικής και δημοπράτησης 

δημοτικής περιουσίας. Περιλαμβάνονται διακηρύξεις ενοικίασης δημ. 

γηπέδων, οικημάτων και παραπηγμάτων, δημ. ξενοδοχείου "Σκόπελα". 

Διακηρύξεις ενοικίασης Δημοτικού Φόρου επί των διαφημιστών και επί 

της χρήσης υπόστεγων μεγάλων ζώων και ενοικίασης δημοτικού 

δικαιώματος χρήσεως μέτρων και σταθμών. [Γ/1α]

2 161

Αποφάσεις για θέματα προσωπικού. Τιμητικές συντάξεις. Εκλογικές 

Περιλαμβάνονται αποφάσεις για έξωση των εγκατεστημένων 

οικογενειών στο εργοστάσιο αεριόφωτος. Εκλογικές διαδικασίες: Έξοδοι 

μελών Δημ. Συμβουλίου Αποπεράτωση σχολείου Καλαμαριάς. 

Ενοικίαση Δημ. Λουτρών Σέδες. [Γ/1α]

3 107

Γραφεία Στρατολογίας, Σχεδίου Πόλεως. Διοίκηση Δημοσιών κτημάτων. 

Περιλαμβάνονται προμήθειες φαρμακευτικού υλικού, στέγαση ιατρείων 

συνοικ. Τούμπας, Αγίας Αικατερίνης, κατάρτιση ανθελονοσιακού 

συνεργείου, αναφορές για συνοικισμό Β. Χίρς για εγκαταλελειμμένους 

ασθενείς, για προσλήψεις προσωπικού, για  αντιαφροδισιακά ιατρεία. 

Εκπροσώπηση Δήμου στην "Κτηματική Ομάδα Ζώνης Θεσσαλονίκης". [Γ/1α]



4 102

Ενίσχυση σχολικών εφορειών και ενοριών. Περιλαμβάνονται πλήρη 

στοιχεία για τα σχολεία της περιφέρειας Θεσσαλονίκης κατά το 1934 

(δημοτικά -γυμνάσια). Οικονομικές ενισχύσεις, επισκευές κτηρίων, 

καθαριότητα. Σχολείο Αρμενικής Κοινότητας. Οικονομική ενίσχυση 

μαθητών, ενοριών - εκκλησιαστικών επιτροπών. [Γ/1α «Σχολικαί Εφορίαι»]

5 52 Κατάρτιση εσωτερικού οργανισμού Δήμου 1934, σχετική αλληλογραφία. [Γ/1α «Οργανισμός Δήμου»]

6 101
Αλληλογραφία με Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για θέματα 

προσωπικού, εθιμοτυπίας, προμηθειών κ.λ.π. 

[Γ/1α Γ.Δ.Μ. 

Αλληλογραφία]

7 42
Αλληλογραφία Γ.Δ.Μ. με Δήμους και Κοινότητες για  ζητήματα 

εφαρμογής νόμων. Εγκρίσεις δαπανών, κοινοποιήσεις. 

[Γ/1α Γ.Δ.Μ. 

Αλληλογραφία]

8 82

Φάκελος αγωγής Κ. Παναγιώτοπουλου εναντίον του Δήμου 

Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την καταβολή αμοιβής για χημικές 

αναλύσεις (υδάτων, πετρελαίου κ.λ.π.). 

[Γ/1α Γ.Δ.Μ. Φάκελλος 

Παναγιωτόπουλου]

14 1 64

Έγγραφα των ετών 1931 - 34 που αφορούν στα νεκροταφεία Αγ. 

Παρασκευής και Ευαγγελίστριας. Διένεξη με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα 

Κυρίων για το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. 

[ΣΤ/1α - Φάκελος 

Νεκροταφείων 1934]

2 364

Δικαστικές υποθέσεις των ετών 1931-34. Αποζημιώσεις λόγω 

απαλλοτριώσεων οικοπέδων, εργατικών ατυχημάτων, απόλυσης άνευ 

λόγου. Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων. 

Περιλαμβάνεται κατάλογος 

δικαστικών υποθέσεων Δήμου 

ετών 1930 - 1934. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α - Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

3 100

Δικαστικές υποθέσεις του Δήμου των ετών 1932 - 1934.  Αποζημιώσεις 

λόγω εργατικών ατυχημάτων, απόλυσης άνευ λόγου. Διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων.

[Φάκελος ΣΤ/1Α΄ - Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

4 201

Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου 

Θεσσαλονίκης των ετών 1933 - 34. Αποζημιώσεις λόγω 

απαλλοτριώσεων οικοπέδων, εργατικών ατυχημάτων, απόλυσης άνευ 

λόγου. Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α΄ - Δίκαι 

Δήμου, Διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

5 9 Έγγραφα για δικαστικές διενέξεις του Δήμου της περιόδου 1934 - 1935. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α΄ - Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

15 1 68
Ενημερώσεις  που αφορούν διάφορα γεωργικά θέματα, γεωργικές 

στατιστικές, καλλιέργειες, αποδείξεις πληρωμής υπαλλήλων. [Η/1 Α "Γεωργικά εν γένει"]

2 118
Αιτήματα απόρων δημοτών για συνδρομή σε ζητήματα υγειονομικής 

περίθαλψης. 

Περιλαμβάνεται το 6 σελ. φύλλο 

της εφ. Δράσις, 4.3.1934.

[Η/1 Γ "Αιτήσεις, διάφοροι πάσης 

φύσεως ενεργηθείσαι και μη, απόρων 

βοηθήματα επιχορηγήσεις εν γένει κλπ"]



3 103

Έγγραφα για διοργάνωση εκδηλώσεων, τελετών και εορτασμών. 

Περιλαμβάνεται πρακτικό συνεδριάσεως φορέων για εύρεση νέου χώρου 

εγκατάστασης ΔΕΘ και πρόγραμμα τέλεσης εορτασμού  επέτειου 

παλιγγενεσίας και ανακηρύξεως Δημοκρατίας. 

[Η/1 Δ "Επίσημοι τελεταί, 

δεξιώσεις, προγράμματα εορτασμού 

δι' εκθέσεις κλπ"].

4 164
Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων για ορισμό εκτιμητών ακίνητης 

περιουσίας σε δικαστικές διενέξεις. [Η/1 ε ""]

5 122
Πίνακες εκλογικών τμημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 1934. 

Περιλαμβάνεται το 4 σελίδων 

φύλλο της εφ. Το Φως, 

12.2.1934.

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

6 101
Πίνακες εκλογικών τμημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 1934. 

[Οι υποφάκελοι 5 και 6 

αποτελούσαν ενότητα]

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

7 144

Αλληλογραφία για θέματα συντάξεων των πολιτών με  ελεγκτικό 

συνέδριο, υπ. Οικονομικών, υπ. Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, και 

άλλους δήμους. 

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

8 120

Αλληλογραφία για θέματα συντάξεων των πολιτών με  ελεγκτικό 

συνέδριο, υπ. Οικονομικών, υπ. Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, και 

άλλους δήμους. 

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

9 186

Αλληλογραφία για θέματα συντάξεων των πολιτών με  ελεγκτικό 

συνέδριο, υπ. Οικονομικών, υπ. Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, και 

άλλους δήμους. 

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

10 113

Αλληλογραφία για θέματα συντάξεων των πολιτών με  ελεγκτικό 

συνέδριο, υπ. Οικονομικών, υπ. Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, και 

άλλους δήμους. 

Οι υποφάκελοι 7, 8, 9 και 10 

αποτελούσαν ενότητα.

[Η/1  η "Δημοτικαί 

εκλογαί"]

Στον φάκελο Νο 15 περιλαμβανόταν ο υποφάκελος Η/1 Β 

"Δασονομικά", ο οποίος ήταν κενός

16 1 138

Πιστοποιητικά περί απορίας φυλακισμένων για τη δωρεάν διατροφή 

τους. Πιστοποιητικά ακτημοσύνης (περί μη κατοχής ακίνητης 

περιουσίας).

[Η/1 στ "Πιστοποιητικά 

απορίας"]

2 128

Πιστοποιητικά περί απορίας φυλακισμένων για τη δωρεάν διατροφή 

τους. Πιστοποιητικά ακτημοσύνης (περί μη κατοχής ακίνητης 

περιουσίας).

[Η/1 στ "Πιστοποιητικά 

απορίας"]

3 135
Πιστοποιητικά περί απορίας φυλακισμένων για τη δωρεάν διατροφή 

τους. Πιστοποιητικά ακτημοσύνης.

[Η/1 στ "Πιστοποιητικά 

απορίας"]

4 159
Πιστοποιητικά περί απορίας φυλακισμένων για τη δωρεάν διατροφή 

τους. Πιστοποιητικά ακτημοσύνης.

[Η/1 στ "Πιστοποιητικά 

απορίας"]

5 154
Πιστοποιητικά περί απορίας φυλακισμένων για τη δωρεάν διατροφή 

τους. Πιστοποιητικά ακτημοσύνης.

[Οι υποφάκελοι 1, 2, 3, 4 και 5 

αποτελούσαν ενότητα] 

[Η/1 στ "Πιστοποιητικά 

απορίας"]



17 1 140
Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις υπαλλήλων. Έγγραφες 

διαμαρτυρίες των απολυθέντων. 

[Α/1 α "Απολύσεις 

υπαλλήλων 1934"]

2 270 Άδειες υπαλλήλων. [Α/1 α "Άδειαι υπαλλήλων 1934"]

3 73 Πειθαρχικές ποινές και απολογίες υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Πειθαρχικαί ποιναί ή 

απολογίαι υπαλλήλων 1934"]

4 155 Διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές, αποσπάσεις υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Διορισμοί, μεταθέσεις, 

προαγωγαί, αποσπάσεις"]

5 99 Διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές, αποσπάσεις υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Διορισμοί, μεταθέσεις, 

προαγωγαί, αποσπάσεις"]

6 175 Διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές, αποσπάσεις υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Διορισμοί, μεταθέσεις, 

προαγωγαί, αποσπάσεις"]

7 172 Διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές, αποσπάσεις υπαλλήλων. 

[Οι υποφάκελοι 4, 5, 6 και 7 

αποτελούσαν ενότητα]
[Α/1 α "Διορισμοί, μεταθέσεις, 

προαγωγαί, αποσπάσεις"]

8 150
Έγγραφα που αφορούν αιτήματα υπαλλήλων για θέματα αμοιβών, 

προαγωγών, άδειας, καταγγελιών επίθεσης. 

Στον φάκ. υπήρχε κενός υπ. με τίτλο 

"Φάκελος Α/1 β. Συντάξεις Δημοτ. 

Υπαλλήλων 1934" [Α/1 α 1934 "Διάφορα"]

9 63
Έγγραφα που αφορούν σε απολογίες, παράπονα υπαλλήλων, ανακριτικές 

έρευνες κ.α. [Α/1 α 1934 ""]

18 1 109
Έγγραφα και αποφάσεις για διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  Περιέχει έγγραφα του 1930.

[1931 -1934 1933 

"Διορισμοί Δικηγόρων"]

2 162
Έγγραφα και αποφάσεις για διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  Περιέχει έγγραφα του 1934

[1931 -1934 1933 

"Διορισμοί Δικηγόρων"]

3 207
Έγγραφα και αποφάσεις για διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1931 -1933.

[1931 -1934 1933 

"Διορισμοί Δικηγόρων"]

4 244
Έγγραφα και αποφάσεις για διορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων για την 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Περιέχει έγγραφα 1931-33. [Οι 

υποφάκελοι 1, 2, 3 και 4 

αποτελούσαν ενότητα]

[1931 -1934 1933 

"Διορισμοί Δικηγόρων"]

19 1 180

Δημοσιεύσεις τοιχοκολλήσεων. Περιέχει έγγραφα για ισοψηφία 

δημοτικών συμβούλων και έγγραφα σχετικά με την περιουσιακή 

κατάσταση κρατουμένου. 

[1934 ΣΤ/1 β "Δικαστικαι 

Αρχαί"]

20 1 39
Προσκλήσεις συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου, πρακτικά ορκωμοσίας 

Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων, διαρρύθμιση αίθουσας συνεδριάσεων.

Περιλαμβάνονται (2) σχέδια 

κάτοψης. 

[ Β/1 α Β/1 β 1934 ]  / [ΔΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ Β/1 Α 

Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Πάρεδροι, Δημαρχιακή Επιτροπή, 

Δημοτικόν Συμβούλιον]



2 122 Εκμισθώσεις - δημοπρασίες ακινήτων του Δήμου. [ Β/1 α Β/1 β 1934 ] /  [Β/1 β 1934] 

3 89 Εκμισθώσεις - δημοπρασίες ακινήτων του Δήμου. [ Β/1 α Β/1 β 1934 ] /  [Β/1 β 1934] 

4 113
Έγγραφα που αφορούν την ενοικίαση δημοτικών μαγαζιών και 

οικοπέδων από ιδιώτες και τη Συντεχνία Κρεοπωλών.

[ Β/1 α Β/1 β 1934 ] /[Β/1 β 1934 

Συντεχνία κρεοπωλών μισθώτρια γηπέδου 

Δημοτ. Σφαγείων] 

5 113 Έγγραφα που αφορούν την ενοικίαση των Δημοτικών Λουτρών Σέδες. 

[ Β/1 α Β/1 β 1934 ] /[Β/1 β 

1934 Λουτρά Σέδες] 

6 2
Έγγραφα που αφορούν την υπόθεση πώλησης εξορυχθέντων 

πετρωμάτων σε ιδιώτες από την περιοχή Ροδοχωρίου.

[Β/1 α Β/1 β 1934]  / [Β/1 β 

1934] 

21 1 151
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων στρατιωτικών υπηρεσιών. 

(Επιμελητεία Φρουράς Θεσσαλονίκης) 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 

] 

2 165
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων στρατιωτικών υπηρεσιών. 

(Εφορεία Υλικού Πολέμου, Γενική Αποθήκη Υλικού Στρατού). 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 

] 

3 125
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων στρ. υπηρεσιών.  

(Διεύθυνση Μηχανικού, Αποθήκη Σκευής, Όρχο Αυτοκινήτων). 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 

] 

4 141
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων στρ. υπηρεσιών. (Αποθήκη 

Υλικού Αεροπορίας, Στρατιωτική Υγειονομική Αποθήκη) 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 

] 

5 77

Έγγραφα για θέματα της Στρατολογικής Υπηρεσίας (αλλοδαποί 

αμφισβητούμενης υπηκοότητας, οδηγίες για τη λειτουργία της 

υπηρεσίας).

[Οι υποφάκελοι 1, 2, 3, 4 και 5 

αποτελούσαν ενότητα]

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 

] 

6 116
Υποθέσεις με Ταχυδρομείο, Αστυνομική Διεύθυνση, Ληξιαρχείο, 

Διεύθυνση Υγιεινής κ.α. 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 ] / 

[Φάκελλος Γ/2 Α Τ.Τ.Τ Φάκελλος 

Γ/1 Γ Αστυνομικών Αρχών εν γένει 

Φάκελλος Γ/2 Δ Πυροσβεστεία 

Φάκελλος Γ/2 Ε Δημόσια Υγεία 

Φάκελλος Γ/2 ΣΤ Γραφείον Σχεδίου 

Πόλεως, Κτηματική Ομάς, 

Νομομηχανικόν, Ταμείον Μονίμων 

Οδοστρωμάτων και Σ.Ε.Κ,  

Επιθεώρησις Δημ. Έργων Φάκελλος 

Γ/2 Ζ Ληξιαρχείον και Ληξιαρχικά] 



7

148, 1 

φακ.
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν Τελωνείο, 

Λιμενικό Γενικό Χημείο του Κράτους και σωφρονιστικά ιδρύματα. 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 ]/ 

[Φάκελλος Γ/2 Η Λιμενικά 

Τελωνειακά Λιμενικόν Ταμείον και 

Κρατικόν Χημείον Φάκελλος Γ/2 Θ 

Φυλακαί Σωφρονιστήρια]

8α 313
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν ακίνητα της 

Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων (μισθώσεις - εκποιήσεις ). 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 ] / 

[Φάκελλος Γ/2 Β Δημοσίων 

Κτημάτων]  

8β 310
Τοιχοκολλήσεις - δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν ακίνητα της 

Διοίκησης Δημοσίων Κτημάτων (μισθώσεις - εκποιήσεις ). 

[Γ/1 γ Γ/2 α Γ/2 β Γ/2 ε 1934 ] / 

[Φάκελλος Γ/2 Β Δημοσίων 

Κτημάτων]  

22 1 30 Αναμισθώσεις δημοτικών παραπηγμάτων Πλατείας Ιπποδρομίου (1922). 

[Αρχείον 1933 - 1934, 13]/ [1, 

Παραπήγματα Ιπποδρομίου δηλώσεις 

ενοικιοστασίου]

2 17

Νεκροταφεία Ευαγγελίστριας και Αγ. Παρασκευής: οικονομικά στοιχεία 

διαχειρίσεων Φιλοπτώχου Αδελφότητος και στοιχεία για το προσωπικό 

(1932). 

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / 

[Νεκροταφεία, 2]

3 119
Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων για υποθέσεις του Κτηματικού 

Γραφείου (1933 - 1935)

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / [3, 

Διορισμοί πληρεξουσίων δικηγόρων 

του Δήμου εις υποθέσεις 

κτηματικού γραφείου. Διορισμοί 

δικηγόρων επί διαφόρων υποθέσεων 

του Δήμου]

4 20
Αλληλογραφία υπηρεσιών του Δήμου - Εθνικής Τράπεζας για υποθέσεις 

του Κτηματικού Γραφείου (1926 - 1934). 

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / 

[Κτηματικόν Γραφείον. Αρχείον 

Αλληλογραφίας 1933. 3,4,5,6,7,8,9 

εντός του φακέλλου]

5 96
Αλληλογραφία με Γενική Διοκ. Μακεδονίας, Υπουργείο Γεωργίας για 

υποθέσεις του Κτηματικού Γραφείου.  

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] /  

[Κτηματικόν Γραφείον. Αρχείον 

Αλληλογραφίας 1933. 3,4,5,6,7,8,9 

εντός του φακέλλου]



6 123
Αλληλογραφία Δήμου - ιδιωτών για υποθέσεις του Κτηματικού 

Γραφείου (1933).  

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / 

[Κτηματικόν Γραφείον. 

Αρχείον Αλληλογραφίας 

1933. 3,4,5,6,7,8,9 εντός του 

φακέλλου]. Περιλαμβάνεται 

τοπογραφικό σχέδιο. 

7 129
Αλληλογραφία Δήμου - ιδιωτών και Υπουργείο Γεωργίας για υποθέσεις 

του Κτηματικού Γραφείου (1934).  

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / 

[Κτηματικόν Γραφείον 4, 

Αρχείον Αλληλογραφίας 

1934]

8 96
Αλληλογραφία Δήμου - ιδιωτών για υποθέσεις του Κτηματικού 

Γραφείου (1934).  

[Αρχείον 1933 - 1934, 13] / 

[Κτηματικόν Γραφείον 4, 

Αρχείον Αλληλογραφίας 

1934 Πρακτικά Συνεδρίασης 

Κτηματ. Επιτροπής 1934].

1935 1 1 145 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

2 94
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

3 124
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

4 47
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

5 204
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σωματεία, ασθενείς. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

6 60
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθμ 113 που αφορούν σχολικές 

εφορίες. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

7 207
Η αλληλογραφία με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, πλην των 

αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]

8 207

Διάφορες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιδικία Δήμου - Γεν. 

Διοίκησης Μακεδονίας. Ίδρυση Ασφαλιστικού Ταμείου Δημάρχων - 

Κοινοταρχών. 

[Φάκελος ΣΤ/1Α  ́- Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων 

1934]



2 1 116
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

2 171
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους σωματεία, ασθενείς. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

3 62
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

4α 166
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

4β 136
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

5α 83
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

5β 136
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

6 160

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ενοικιάσεις Δημοτικών 

Καταστημάτων, απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, δημοτικά τέλη και 

φόροι, ενστάσεις και ερανική φορολογία.

Περιλαμβάνεται πρακτικό 

συνεδριάσεως επιτροπής για εξέταση 

ενστάσεων "ερανικής φορολογίας" με 

ονόματα αιτούντων και αποφάσεις. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

7 70
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση άπορων 

ψυχοπαθών. Αλληλογραφία Δημάρχου με το δημόσιο ψυχιατρείο. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.6 11204-22246]

3 1 49
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

2

171 + 

1 εντ.
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση του Δήμου σε απόρους σωματεία, ασθενείς. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

3 144

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων. Αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα 

υπαλλήλων. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

4 87
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]



5 189
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

6 89
Δημοτικά τέλη - δημοτικοί φόροι - επιστροφές φόρων. Περιλαμβάνεται 

κατάλογος προϊόντων με τη φορολογική τους κατηγορία. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

7 165

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση αθλητικών 

σωματείων, φορέων και ιδρυμάτων. Περιλαμβάνεται σύσταση του Γ. 

Διοικητή Μακεδονίας για περιορισμό παροχών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

8 99

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αντιδικία του Δήμου με 

ακτοπλοϊκή εταιρεία (Κυμαϊκή) για εκμίσθωση στο δρομολόγιο 

Θεσσαλονίκη - Βορ. Σποράδες. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

9 132

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ρύθμιση χρεών με Εθνική 

Τράπεζα, προσπάθεια αγοράς οικείας του Κεμάλ, συνδρομή σε 

εφημερίδα και άλλα. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για την 

πληρωμή για την μετάφραση 

τουρκικών τίτλων ιδιοκτησίας του 

Δήμου. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.8  26070 -  33425]

4 1 150

Δελτία αποβιωσάντων προς τις οικονομικές εφορίες για ζητήματα 

κληρονομικά. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για αίτια θανάτου, ηλικίες 

και περιουσιακά στοιχεία θανόντων.

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί Εφορίαι, 

ταμεία εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων. 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον Θυρ.4 1935]

2 161

Δελτία αποβιωσάντων προς τις οικονομικές εφορίες για ζητήματα 

κληρονομικά. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για αίτια θανάτου, ηλικίες 

και περιουσιακά στοιχεία θανόντων.

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί Εφορίαι, 

ταμεία εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων. 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον Θυρ.4 1935]

3 155

Δελτία αποβιωσάντων προς τις οικονομικές εφορίες για ζητήματα 

κληρονομικά. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για αίτια θανάτου, ηλικίες 

και περιουσιακά στοιχεία θανόντων.

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί Εφορίαι, 

ταμεία εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων. 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον Θυρ.4 1935]

4 199
Αλληλογραφίες με οικονομικές υπηρεσίες για ζητήματα κληρονομικά 

και για διακηρύξεις των υπηρεσιών. 

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί Εφορίαι, 

ταμεία εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων. 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον Θυρ.4 1935]

5 1 83
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

2 224
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση σε απόρους, χήρες, σωματεία. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

3 147
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση σε απόρους, χήρες, σωματεία. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

4 46
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις και 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]



5 95
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

6 161
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

7 172
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

8 194 Διάφορα. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.5 / 1-10735]

6 1 163
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

2 64
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς.
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

3 165
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις και 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

4 179
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις και 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

5 172
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

6 180
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τροποποιήσεις 

ρυμοτομικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

7 123 Δημοτικοί φόροι - δημοτικά τέλη. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

8 152 Διάφορα. 
[Φάκελλος Α/2Β Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις αυτού)]

7 1 180 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

2 173 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

3 150 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

4 150 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

5 150 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 



6 150 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

7 119 Προσλήψεις - διορισμοί - τοποθετήσεις. 

8 110 Προαγωγές. 

9 150 Απολύσεις. 

10 151 Απολύσεις. 

11 46 Καθορισμός ημερομισθίων διαφόρων οργανισμών. 

12 13 Διάφορα. 

8 1 325
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών και στην κατασκευή διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

2 153
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια και 

επισκευή κάρρων. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

3 267
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στις προμήθειες 

βενζίνης ή πετρελαίου. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

4 257
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

φαρμάκων. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

5 25 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν εκποιήσεις. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

6 182
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε προμήθειες 

κριθαριού. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

7 180
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

χόρτου. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

έργα]

9 1 104 Αιτήσεις σχολείων για οικονομική ενίσχυση. [Φάκελλος Θυρ. 14]

2 338 Αιτήσεις προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για δωρεάν εγγραφή στα ωδεία. [Φάκελλος Θυρ. 14]

3 83
Συνεδρίαση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την έγκριση 

προϋπολογισμού και για τον διορισμό υπαλλήλου. [Φάκελλος Θυρ. 14]

4 5 Ισραηλιτική, Αρμενική και άλλες Κοινότητες. [Φάκελλος Θυρ. 14]

5 219

Εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, σωματεία, σύλλογοι και 

οικοδομικοί συνεταιρισμοί, Ταμείο Ασφαλίσεως Καπνεργατών, 

διάφοροι οργανισμοί και συνοικισμοί. [Φάκελλος Θυρ. 14]



6 121
Αιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης για την τοιχοκόλληση των προκηρύξεων. [Φάκελλος Θυρ. 14]

7 9 Ιερά Μητρόπολις και εκκλησιαστικά εν γένει. [Φάκελλος Θυρ. 14]

8 220

Εκκλήσεις Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς φιλανθρωπικά ιδρύματα 

(νοσοκομεία, άσυλα, σανατόρια, γηροκομεία, ψυχιατρεία) για αποδοχή 

εισαγωγής απόρων δημοτών. [Φάκελλος Θυρ. 14]

9 19 Προξενεία. [Φάκελλος Θυρ. 14]

10 1 132
Αλληλογραφία Δημάρχου Θεσσαλονίκης με Δικαστικές Αρχές για 

διάφορα θέματα. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1Α και ΣΤ/1Β 

Δικαστικά, δίκαι Δήμου, διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων Θυρ.13]

2 119
Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για την προάσπιση διαφόρων 

θεμάτων του Δήμου. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1Α και ΣΤ/1Β 

Δικαστικά, δίκαι Δήμου, διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων Θυρ.13]

3 121
Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για την προάσπιση διαφόρων 

θεμάτων του Δήμου. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1Α και ΣΤ/1Β 

Δικαστικά, δίκαι Δήμου, διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων Θυρ.13]

4 193
Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για την προάσπιση διαφόρων 

θεμάτων του Δήμου. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1Α και ΣΤ/1Β 

Δικαστικά, δίκαι Δήμου, διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων Θυρ.13]

11 1 110
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει]

2 110
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει]

3 110
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει]

4 130
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει]



5 162
Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Οι υποφάκελοι 1-5 

αποτελούσαν ενότητα.
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει]

12 1 119
Αλληλογραφία με τις Στρατιωτικές Φυλακές Θεσσαλονίκης για 

πιστοποιητικά απορίας προσωποκρατούμενων.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1ΣΤ 

Πιστοποιητικά απορίας 

προσωποκρατούμενων Θυρ 17]

2 122
Αλληλογραφία με τις Στρατιωτικές Φυλακές Θεσσαλονίκης για 

πιστοποιητικά απορίας προσωποκρατούμενων.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1ΣΤ 

Πιστοποιητικά απορίας 

προσωποκρατούμενων Θυρ 17]

3 124
Αλληλογραφία με τις Στρατιωτικές Φυλακές Θεσσαλονίκης για 

πιστοποιητικά απορίας προσωποκρατούμενων.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1ΣΤ 

Πιστοποιητικά απορίας 

προσωποκρατούμενων Θυρ 17]

13 1 119
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

2 171
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

3 167
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική η άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

4 53
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις και 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

5 20
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

6 39
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

7 66
Λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου. Οικονομικές εκκρεμότητες από 

και προς τον Δήμο. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]

8 10 Διάφορα. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Κ Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 33426-38086]



14 1 147
Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο και Μετοχικό Ταμείο για τον 

καθορισμό σύνταξης πολιτών. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1Β Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και Μετοχικόν Ταμείον 

του κατά γην Στρατού]

2 130
Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο και Μετοχικό Ταμείο για τον 

καθορισμό σύνταξης πολιτών. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1Β Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και Μετοχικόν Ταμείον 

του κατά γην Στρατού]

3 130
Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο και Μετοχικό Ταμείο για τον 

καθορισμό σύνταξης πολιτών. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1Β Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και Μετοχικόν Ταμείον 

του κατά γην Στρατού]

15 1 105 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

2 133
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία.

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

3 150
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. 

Περιλαμβάνεται δίφυλλο 

έντυπο με παρτιτούρα. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

4 57
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις ή 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

5 54
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

6 115
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

7 65 Λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

8 139 Διάφορα. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1935 Θυρ.10 38161-

46299]

16 1 149 Διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων. 
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]

2 10 Διαγωνισμοί, ηθικές αμοιβές, προαγωγές υπαλλήλων. 
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]

3 26 Δηλώσεις προσωπικού περί λήψεως ετέρου μισθού. 
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]



4 194 Διάφορες υποθέσεις που αφορούν το προσωπικό του Δήμου. 
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]

5 155 Πειθαρχικές ποινές, απολογίες, οδοιπορικά και παραιτήσεις υπαλλήλων.
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]

6 167 Άδειες απουσίας υπαλλήλων. 
[Φάκελλος Α/1Α Προσωπικόν 

Δήμου Θυρ. 1/1935]

17 1 138
Αποφάσεις για έρανο υπέρ ανέγερσης ανδριάντων βασιλιά 

Κωνσταντίνου και οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη.

2 138
Αποφάσεις για τον έρανο υπέρ της ανέγερσης των ανδριάντων του 

βασιλιά Κωνσταντίνου και του οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη. 

3 113
Αποφάσεις για τον έρανο υπέρ της ανέγερσης των ανδριάντων του 

βασιλιά Κωνσταντίνου και του οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη. 

4 148
Αποφάσεις για τον έρανο υπέρ της ανέγερσης των ανδριάντων του 

βασιλιά Κωνσταντίνου και του οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη. 

5 75
Αποφάσεις για τον έρανο υπέρ της ανέγερσης των ανδριάντων του 

βασιλιά Κωνσταντίνου και του οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη. 

6 142
Αποφάσεις για τον έρανο υπέρ της ανέγερσης των ανδριάντων του 

βασιλιά Κωνσταντίνου και του οπλαρχηγού Καρατάσου Τσάμη. 

18 1 120 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον καθορισμό συντάξεων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ζ Συντάξεις 

Θυρ.16 1935]

2 119 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον καθορισμό συντάξεων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ζ Συντάξεις 

Θυρ.16 1935]

3 121 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον καθορισμό συντάξεων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ζ Συντάξεις 

Θυρ.16 1935]

4 122 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον καθορισμό συντάξεων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ζ Συντάξεις 

Θυρ.16 1935]

5 72 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών για τον καθορισμό συντάξεων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ζ Συντάξεις 

Θυρ.16 1935]

19 1 120
Διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση του καφενείου του δημοτικού 

κτήματος "Ελβετία". 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Β Λογιστηρίων 

Θυρ.2]

2 126 Διενέργεια δημοπρασιών για ζητήματα των λουτρών Σέδες. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Β Λογιστηρίων 

Θυρ.2]

3 126
Διενέργεια Δημοπρασίας για την ενοικίαση μαγαζιών της δημοτικής 

αγοράς.
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Β Λογιστηρίων 

Θυρ.2]

4 160
Διενέργεια Δημοπρασίας για την ενοικίαση μαγαζιών της δημοτικής 

αγοράς.
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Β Λογιστηρίων 

Θυρ.2]

5 180
Διενέργεια Δημοπρασίας για την ενοικίαση μαγαζιών της δημοτικής 

αγοράς. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Β Λογιστηρίων 

Θυρ.2]



20 1 145 Εγκύκλιοι που αφορούν υποθέσεις του Δήμου. 
[ΦΑΚ Ζ/2Γ Ανακοινωθέντα, εγκύκλιοι, 

σχέδια διακηρύξεων 1935].

2 61
Διακηρύξεις για την διενέργεια δημοπρασίας για την ενοικίαση μαγαζιών 

του Δήμου και για την προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[ΦΑΚ Ζ/2Γ Ανακοινωθέντα, εγκύκλιοι, 

σχέδια διακηρύξεων 1935].

3 59 Ανακοινώσεις του Δήμου προς Δημοσίευση σε εφημερίδες. 
[ΦΑΚ Ζ/2Γ Ανακοινωθέντα, εγκύκλιοι, 

σχέδια διακηρύξεων 1935].

21 1 186 Έγγραφα που αφορούν το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935. 

[ΦΑΚ Η/1Η Βουλευτικές, 

δημοτικές και γερουσιαστικές 

εκλογές Θυρ.17 1935]

2 132 Έγγραφα που αφορούν το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935.

[ΦΑΚ Η/1Η Βουλευτικές, 

δημοτικές και γερουσιαστικές 

εκλογές Θυρ.17 1935]

3 186
Έγγραφα που αφορούν τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935. 

Περιλαμβάνεται η προκήρυξη των εκλογών.

[ΦΑΚ Η/1Η Βουλευτικές, 

δημοτικές και γερουσιαστικές 

εκλογές Θυρ.17 1935]

4 58

Αντικαταστάσεις Δήμαρχου λόγω απουσίας, παύση Δημοτικών 

Συμβούλων και αντικατάσταση τους λόγω συμμετοχής στο κίνημα του 

35 και άλλα έγγραφα για τις δημοτικές αρχές. 

[ΦΑΚ Η/1Η Βουλευτικές, 

δημοτικές και γερουσιαστικές 

εκλογές Θυρ.17 1935]

22 1
99 + 2 

βιβλιάρια Θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου. 

Περιλαμβάνονται δυο 

βιβλιάρια εργασίας.

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]

2 139

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν κυρίως στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών και στη διενέργεια δημοπρασιών για την ενοικίαση 

μαγαζιών. 

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]

3 85
Αλληλογραφία Δήμου με τμήματα κατασκευών, φωτισμού, κινήσεως και 

καθαριότητας. 

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]

4 46 Αλληλογραφία Διεύθυνσης Υγιεινής με Δήμαρχο. 

Περιλαμβάνεται τετρασέλιδο της 

τοπικής εφημερίδας "Ελεύθερος 

Τύπος" (Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου). 

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]

5 76
Αλληλογραφία μεταξύ τμημάτων του Δήμου για θέματα που αφορούν  

τον Δήμο. 

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]

6 9 Δημοτικά συσσίτια. 

[Φάκελλος Α/2 Διευθύνσεις, 

τμήματα και γραφεία Δήμου Θυρ.2 

1935]



23 1α 88 Αλληλογραφία του Δήμου με Φυλακές Σωφρονιστήρια 

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

1β 37 Αλληλογραφία του Δήμου με Αστυνομικές Αρχές. 

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

2α 30

Αλληλογραφία του Δήμου με Γραφείο Σχεδίου Πόλεως, 

Νομομηχανικού, Ταμείο Νομίμων Οδοστρωμάτων, Επιθεώρηση Δημ.  

Έργων

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

2β 46
Αλληλογραφία του Δήμου με Λιμενικό Ταμείο, Τελωνείο, Κρατικό 

Χημείο. 

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

3α 14 Αλληλογραφία του Δήμου με το Ληξιαρχείο 

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

3β 16 Αλληλογραφία του Δήμου με δημόσια υγεία. 

[Φάκελλοι Γ/1α εως Γ/2στ 

διαφόρων υπηρεσιών 1935 Γεν. 

Αρχείο]

24 1 227 Αλληλογραφία για θέματα που αφορούν τον Δήμο. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1α Κοινότητες, Δήμοι 

1935 Θυρ.14]

2 51
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1α Κοινότητες, Δήμοι 

1935 Θυρ.14]

3 120 Φάκελος Κοινοτήτων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1α Κοινότητες, Δήμοι 

1935 Θυρ.14]

4 32
Έγγραφα που αφορούν την αίτηση της Αζιζέ Νεβρούζ Αδέμ Χαφούζ 

Ντεμιρ.
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1α Κοινότητες, Δήμοι 

1935 Θυρ.14]

25 1 133 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

2 84
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς. 

3 103
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις και 

απαλλοτριώσεις δικαιούχων. 

4 104
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

5 100
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

6 121
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

7 107
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη.

Φάκελλος Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. Περιλαμβάνεται δημοσίευμα του Ελληνικού 

Αντικαρκινικού Ινστιτούτου με τίτλο, "Η σπουδαιότατη σημασία της Ιδρύσεως του Ελληνικού 



8 63
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το Δημοτικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

9 49
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την επιστροφή ποσού στον Α. 

Βαρσάμη, ενοικιαστή φόρου σφαζόμενων ζώων. 

10 22
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στον καθορισμό τιμής 

δημοτικών οδών και οικοπέδων. 

11 87 Διάφορα. 

26 1 64
Διενέργεια δημοπρασίας για το δικαίωμα χρήσης υπόστεγων μικρών και 

μεγάλων ζώων. 
[Φάκελλος Ζ/1α Δημοτικοί φόροι 

Θυρ.16 1955]

2 120 Δικαίωμα εκμετάλλευσης χώρων απορριμμάτων. 
[Φάκελλος Ζ/1α Δημοτικοί φόροι 

Θυρ.16 1955]

3 69
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο τέλος 

αγοραπωλησίας μεγάλων ζώων. 
[Φάκελλος Ζ/1α Δημοτικοί φόροι 

Θυρ.16 1955]

4 61
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη δημοπρασία για 

ενοικίαση δικαιώματος χρήσεως μέτρων και σταθμών. 
[Φάκελλος Ζ/1α Δημοτικοί φόροι 

Θυρ.16 1955]

5 33
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη δημοπρασία για 

απόκτηση δικαιώματος χρήσης αποβάθρας αεριοφωτός. 
[Φάκελλος Ζ/1α Δημοτικοί φόροι 

Θυρ.16 1955]

27 1 160
Αλληλογραφία με Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. 
[Φάκελλος Γ1/2β Υποθηκοφυλακείον 

Κεντρ. Γραφ. Ανταλλαγής Θυρ. 3 1935]

2 160
Αλληλογραφία με Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. 
[Φάκελλος Γ1/2β Υποθηκοφυλακείον 

Κεντρ. Γραφ. Ανταλλαγής Θυρ. 3 1935]

3 163
Αλληλογραφία με Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. 
[Φάκελλος Γ1/2β Υποθηκοφυλακείον 

Κεντρ. Γραφ. Ανταλλαγής Θυρ. 3 1935]

4 170
Αλληλογραφία με Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. 
[Φάκελλος Γ1/2β Υποθηκοφυλακείον 

Κεντρ. Γραφ. Ανταλλαγής Θυρ. 3 1935]

28 1 115
Έγγραφα που αφορούν σε επίσημες τελετές δεξιώσεις, προγράμματα 

εορτασμού, διεθνείς εκθέσεις. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]

2 137 Δικόγραφα δικαστικών κλητήρων. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]

3 83 Αιτήσεις απόρων στον Δήμο για την ενίσχυση τους. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]

4 169 Διάφορες αιτήσεις πολιτών στο Δήμο. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]

5 45 Έγγραφα που αφορούν γεωργικές υποθέσεις. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]



6 7 Αλληλογραφία του Δήμου με τον Δασάρχη Πολυγύρου. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΙ Η/1α, Η/1β, Η/1γ, 

Η1/δ, Η/1ε 1935]

29 1 130
Αλληλογραφία του Δημάρχου με διάφορες υπηρεσίες και διευθύνσεις, με 

το Δημοτικό Νοσοκομείο και το Δημοτικό Βρεφοκομείο. 

2 78
Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και Γεωργίας, Εθνικής 

Οικονομίας.

3 29 Θέματα εκλογών. Περιλαμβάνονται οι συνδυασμοί των κομμάτων. 

30 1 25

Έγγραφα και τιμολόγια της εταιρείας διανομής ύδατος προς τον Δήμο 

για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και θέματα σχετικά με την 

υδροδότηση της Θεσσαλονίκης. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

2 73
Έγγραφα ανάμεσα σε Δήμο, Γ΄ Σώμα Στρατού και τις Κοινότητες γύρω 

από την πόλη με εργολάβους για αντικείμενο την ύδρευση πόλης.

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

3 47
Έγγραφα οργανισμού ύδρευσης και εταιρείας διανομής ύδατος για την 

κατανάλωση ύδρευσης της μονής Βλατάδων, έτη 1934-35. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

4 40
Αλληλογραφία των υπηρεσιών για θέματα που αφορούν την πληρωμή 

λογαριασμών ύδρευσης και τη διακοπή υδροδοτήσεων. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

5 8
Διένεξη υπηρεσίας ύδρευσης δήμου Θεσσαλονίκης με κοινότητα Νέας 

Ευκαρπίας σε σχέση με τη διάνοιξη Αρτεσιανού πηγαδιού. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

6 12
Αλληλογραφία υπηρεσιών του δήμου για την κατασκευή έργων στο 

δίκτυο ύδρευσης της πόλης. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

7 21
Αναλύσεις Υδάτων υδροδότησης της περιοχής Επταπυργίου από το 

εργαστήριο του Ανδρέα Ι. Μυλωνά. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

8 13
Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές διενέξεις σχετικά με θέματα της 

υπηρεσίας υδροδότησης, 1935. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

9 79
Έγγραφα για την επιδιόρθωση βλαβών σχετικά με την ύδρευση 

Θεσσαλονίκης και δελτία κινήσεως εργατών. 

[Αρχείον 1934-1935 Α.Τ.Υ 

Τμήμα υπονόμων 4]

31 1 23

Έγγραφα του Δήμου και των υπουργείων εσωτερικών και οικονομικών 

που αφορούν σε αιτήσεις δημοτών και έκδοση πιστοποιητικών. Περιέχει 

συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Δημάρχου Γ. Μάνου προς τον 

Αντιβασιλέα Γ. Κονδύλη, για την επάνοδο του βασιλέως Γεωργίου Β΄. 

[1935 Δ/1 α  "Υπουργεία" 

"Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον"]

2 51

Έγγραφα και αποφάσεις του Δήμου που αφορούν σε αιτήσεις προς την 

υπηρεσία πολεμικών αποζημιώσεων, στο έργο των υπονόμων και σε 

δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό δημοσίων εισπρακτόρων. 

[1935 Δ/1 δ  "Υπουργείον Παιδείας 

και Οικονομικών (Πολεμ. 

Αποζημιώσεις)"] 



3 11

Αλληλογραφία με υπουργείο στρατιωτικών για τον προαιρετικό έρανο 

της υπηρεσίας καθαριότητος υπέρ του ένδοξου στόλου. Περιέχει τον 

αναγκαστικό νόμο "περί κυρώσεων των συμπληρωματικών πινάκων 

αγωνιστών του Μακεδονικού αγώνος". 

[1935 Δ/1 ε  "Υπουργείον 

Στρατιωτικών, Ναυτικών και 

Αεροπορίας"]

4 99
Έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν σε μειοδοτικούς 

διαγωνισμούς για προμήθεια υλικών, ελαστικών, βλημάτων κ.α. 

[1935 Δ/1 ε  "Υπουργείον 

Στρατιωτικών, Ναυτικών και 

Αεροπορίας"]

32 1 99 Πίνακες καταστάσεως δημοτικών κρηνών από  1932 έως 1937. 

[1932-1936 Δ/σις Τεχνικών 

Υποθέσεων. Τμήματα Γραφείων 

Υπηρεσίας"]

2 32 Πίνακας καταστάσεως δημοτικών ουρητηρίων από 1932 έως 1937. 

[1932-1936 Δ/σις Τεχνικών 

Υποθέσεων. Τμήματα Γραφείων 

Υπηρεσίας"]

3 24 Πίνακες καταστάσεως προσφυγικών παραπηγμάτων από 1932 έως 1937. 

[1932-1936 Δ/σις Τεχνικών 

Υποθέσεων. Τμήματα Γραφείων 

Υπηρεσίας"]

4 63
Πίνακες καταστάσεως δημοτικών καταστημάτων, κηπαριών και 

υδροδοτούμενων περιοχών. 

[1932-1936 Δ/σις Τεχνικών 

Υποθέσεων. Τμήματα Γραφείων 

Υπηρεσίας"]

5 18 Πίνακες καταστάσεως προσφυγικών παραπηγμάτων από 1934 έως 1935.

[1932-1936 Δ/σις Τεχνικών 

Υποθέσεων. Τμήματα Γραφείων 

Υπηρεσίας"]

1936 1 1 307

Αποφάσεις Γεν. Διοίκησης χορήγησης βοηθημάτων για αποφυλακίσεις. 

Πρακτικά συνεδρίασης δικαστηρίου εφετών, εγκρίσεις δαπανών για 

δημόσια έργα, προϋπολογισμοί, χορήγηση αποζημιώσεων, μισθών. 

Περιλαμβάνονται ονόματα δικαστών/ 

μαρτύρων/ κατηγορουμένων και 

δικαστικές αποφάσεις, εγγυητική 

Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως. 

[Γ/1Α, Φάκελος Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας]

2 144

Έγκριση δαπανών για επισκευές και κατασκευές δρόμων, χορήγηση 

βοηθημάτων για αγορά σχολικών ειδών και διδάκτρων. Αίτηση 

απαλλαγής από πληρωμή Φ.Ε.Π., κατάλογος εξόδων για τη συντήρηση 

Φ.Ε.Π., ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, χορήγηση βοηθημάτων 

προς απόρους τα Χριστούγεννα, δαπάνες Διευθύνσεως Τεχνικών 

Υπηρεσιών.
[Γ/1Α, Φάκελος Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας]

3 203

Αιτήσεις, εγκρίσεις/ απορρίψεις επιστροφής χρημάτων, ενίσχυση 

ιδρύματος Μ. Αλέξανδρος, αποφάσεις για την εκλογή αντιπροέδρου και 

γραμματέα του Δημ. Συμβουλίου, χορήγηση επιδόματος στο προσωπικό 

Υπηρεσίας Νέων Υπονόμων. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Υ.Ν.Υ., 

τροποποιήσεις ημερομισθίου. Περιλαμβάνονται παρατηρήσεις 

υπαλλήλων Υ.Ν.Υ. 

Ο υποφάκελος αποτελεί 

ενότητα με τον προηγούμενο 

υποφάκελο
[Γ/1Α, Φάκελος Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας]



4 317

Εγκρίσεις δαπανών για έργα του Δήμου, επισκευή δρόμων, κατάλογος 

μελών της ένωσης φυματικών, κατάσταση αντιπροσώπων σχολικών 

εφορειών, ενίσχυση μουσικού συλλόγου σιδηροδρομικών, αιτήσεις για 

οικονομική ενίσχυση πολιτών. Περιλαμβάνονται έγκριση λειτουργίας 

ανθελονοσιακού συνεργείου στα λουτρά Σέδες, έγκριση δαπανών για τη 

τελετή της ολυμπιακής φλόγας, αποφάσεις για τη μετονομασία οδών και 

πλατειών της Θεσσαλονίκης. 
[Γ/1Α, Φάκελος Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας]

2 1 161

Αποφάσεις για αποζημιώσεις, υδροδότηση περιοχών, χορήγηση 

βοηθημάτων σε οργανώσεις, επιδόματα εργαζομένων, εγκρίσεις 

δαπανών για έργα, αποφάσεις για την προμήθεια φαρμάκων. 

Περιλαμβάνεται κατάσταση εφημερίδων στις οποίες χρωστούσε ο 

Δήμος, έγκριση δαπανών για τον στολισμό της αίθουσας της Χ.Α.Ν.Θ. 

για δεξίωση της 10ης Δ.Ε.Θ., εκτίμηση οικοπέδου στην πλατεία 

Ιπποδρομείου. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 26340-31818]

2 169

Έγκριση δαπανών για δημόσια έργα, οικονομική ενίσχυση του Εθνικού 

Ωδείου, δαπάνες για τελετή μνημόσυνου για πολεμιστές, δαπάνες 

αντιπροσώπων του Δήμου στην κηδεία του Ελ. Βενίζελου. 

Περιλαμβάνεται αμερικανική επιταγή του 1932 προς το Δήμαρχο 

Θεσσαλονίκης που δεν εξοφλήθηκε ποτέ λόγω πτώχευσης της τράπεζας 

Reliance Bank and Trust Company. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 26340-31818]

3 208

Ανακήρυξη Ιωάννη Μεταξά ως επίτιμου δημότη Θεσσαλονίκης, έγκριση 

δαπανών για έργα του Δήμου, χορήγηση βοηθημάτων και επιδομάτων σε 

απόρους. 

Οι υποφάκελοι 1-3 αποτελούν 

ενότητα

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 26340-31818]

4 234

Εγκρίσεις για οικονομική ενίσχυση δημοσίων υπαλλήλων. Επιστροφή 

χρημάτων, κατασκευές δρόμων, δημόσια έργα, αποφάσεις για την 

είσπραξη και μείωση φόρων, παράταση ισχύος διαφόρων υπηρεσιών και 

οργανισμών. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 26340-31818]

3 1 135

Αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων και διαφόρων 

οργανισμών, εισαγωγές αρρώστων στο σανατόριο Ασβεστόχωριου και 

κάλυψη των εξόδων τους. Περιλαμβάνεται κατάσταση Αθλητικών 

Συλλόγων και κατάλογος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ασθενείς 

και τραυματίες το 1936. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (15218-26339)]

2 213

Αποφάσεις σχετικά με την υποβολή φόρων σε εμπορεύματα, προϊόντα, 

οικόπεδα, παράταση ισχύος διαφόρων οργανισμών, δαπάνες για τη 

τελετή διέλευσης της ολυμπιακής φλόγας, έργα του Δήμου, 

αποφάσεις/πρακτικά πλειοδοτικής δημοπρασίας καφενείου στους δημ. 

στάβλους Παπάφη. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (15218-26339)]



3 197

Αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων, χορήγηση 

βοηθημάτων, αποζημιώσεων, επιδομάτων σε υπαλλήλους/φοιτητές 

χορήγηση εξόδων για κηδεία δημοσίων υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται 

αποφάσεις για δαπάνες για την τέλεση μνημόσυνου του Στρατηγού 

Εξαδάκτυλου. Τιμές για τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Δεμερτζή.

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (15218-26339)]

4 197
Αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση οργανισμών/ ιδρυμάτων 

χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους, δικηγορικές αμοιβές. 

Οι υποφάκελοι 1-4 

αποτελούσαν ενότητα

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (15218-26339)]

5 18 Εγκρίσεις και απορρίψεις για αύξηση μισθών υπαλλήλων. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (15218-26339)]

4 1 187

Αποφάσεις σχετικά με την έγκριση δημοσίων έργων, εγκατάσταση 

υπηρεσιών, δαπάνες, μελέτες για δημόσια έργα, χορήγηση χρημάτων για 

προμήθεια φαρμάκων, οικονομική ενίσχυση σχολείων, παράταση 

υπηρεσιών. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (46414-65249)]

2 187

Αποφάσεις για αλλαγές στα σχέδια δημοσίων έργων, χορήγηση αδειών 

και χρημάτων για κατασκευές, έγκριση δαπανών για τοποθέτηση 

ονομάτων οδών, οικονομική ενίσχυση οργανισμών, επιστροφές 

χρημάτων. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (46414-65249)]

3 189

Αιτήσεις και εγκρίσεις για τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων, 

εξόδων νοσηλείας, αποζημιώσεων, συμπληρωμάτων ημερομισθίων, 

επιδομάτων.

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (46414-65249)]

5 1 192
Εγκρίσεις για τη χορήγηση βοηθημάτων, οικονομικών ενισχύσεων, 

εξόδων νοσηλείας, πρόσληψη και αποζημιώσεις υπαλλήλων. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (Θυρ. 12) (2285-

9730)]

2 192
Αποφάσεις για αποζημιώσεις υπαλλήλων, απόσβεση χρεών, απαλλαγή 

από πληρωμή φόρων. 

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (Θυρ. 12) (2285-

9730)]

3 189
Αποφάσεις για την επιβολή / είσπραξη φόρων, τελών, προμήθεια υλικών, 

προϋπολογισμοί εσόδων - εξόδων του Δήμου.

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (Θυρ. 12) (2285-

9730)]

4 189 Αποφάσεις για δημόσια έργα, εγκρίσεις δαπανών. 

Οι υποφάκελοι 1-4 

αποτελούσαν ενότητα

[Γ/1Α, Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας (Θυρ. 12) (2285-

9730)]

6 1 208
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 26)] 



2 205
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 26)] 

3 211
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

4 181
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

5 165
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

6 165
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

7 124
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

8 121
Έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Μετοχικού Ταμείου για την 

υποβολή αποδεικτικών από πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. 

Οι υποφάκελοι 1-8 

αποτελούσαν ενότητα

[Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γήν 

Στρατού (Θυρίς 12)] 

7 1 88
Φάκελος διαγωνισμού προσλήψεως δακτυλογράφου: Αιτήσεις, 

φωτογραφίες και εξετάσεις υποψηφίων, αποκόμματα εφημερίδων. 

[Γ/1Α Γεν. διοικήσεως Μακεδονίας 

(Θυρίς 22) 9731-15216] / 

[Φάκελλος διαγωνισμού 

προσλήψεως μιας δακτυλογράφου] 

2 291
Εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες για δημόσια έργα, 

εγκατάσταση υπηρεσιών. Έξοδα για τελετές. 
[Γ/1Α Γεν. διοικήσεως Μακεδονίας 

(Θυρίς 22) 9731-15216]

3 227
Εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβούλιου για οικονομικές ενισχύσεις, 

κάλυψη εξόδων νοσηλείας, αποζημιώσεις υπαλλήλων. 
[Γ/1Α Γεν. διοικήσεως Μακεδονίας 

(Θυρίς 22) 9731-15216]

4 271

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για αποζημιώσεις υπαλλήλων, 

πληρωμή καθυστερούμενων μισθών, εκλογή αντιπροσώπων, ψήφιση 

ειδικών οργανισμών. 

Οι υποφάκελοι 2-4 

αποτελούσαν ενότητα
[Γ/1Α Γεν. διοικήσεως Μακεδονίας 

(Θυρίς 22) 9731-15216]



8 1 93 Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων. 

[Α/1Α Διορισμοί, μεταθέσεις, 

αποσπάσεις, απολύσεις, 

διαγωνισμοί, ηθικαί αμοιβαί, 

πειθαρχικαί ποιναί, απολογίαι, 

άδειαί απουσίας, οδοιπορικά, 

παραιτήσεις υπαλλήλων (Θυρίς 

18)].

2 119 Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. ομοίως

3 43
Οδοιπορικά, προαγωγές υπαλλήλων, παραιτήσεις ηθικές αμοιβές 

υπαλλήλων, διαγωνισμοί. ομοίως

4 150
Προαγωγές υπαλλήλων, αύξηση μισθών, πειθαρχικές ποινές, απολογίες, 

αίτηση παραμονής σε υπηρεσία, διορισμοί, απονομή. ομοίως

5 123 Πειθαρχικές ποινές, απολογίες υπαλλήλων, δικαιολογητικά απουσίας. ομοίως

6 356 Εγκρίσεις/ Απορρίψεις αδειών απουσίας υπαλλήλων. ομοίως

9 1 153

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση 

συλλόγων οργανώσεων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, κάλυψη εξόδων 

νοσηλείας, άδειες απουσίας, αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση 

οικοπέδων. 

Βρέθηκαν ως λυτά έγγραφα 

χωρίς φάκελο

2 231

Εγκρίσεις δαπανών για προμήθειες υλικών, ανοικοδόμηση κτηρίων, 

δεξιώσεις δημόσια έργα, επισκευές, εγκατάσταση υπηρεσιών, παράταση 

οργανισμών, φορολογίες οικοπέδων. 

Βρέθηκαν ως λυτά έγγραφα 

χωρίς φάκελο

10 1 82 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

2 60 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

3 55 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

4 72 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

5 52 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

6 52 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

7 60 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 



8 60 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

9 85 Εκθέσεις επιδόσεων Δημάρχου προς τη Δ/νση Δημοτικών Κτημάτων. [Γ/2Β] 

10 6
Τμήμα Κληρονομιών και Στατιστικής προς Γραφείο Ανταλλαγής 

Μακεδονίας. [(Γ/2Β) 2Β]

11 1 41 Αλληλογραφία με Αστυνομικές Αρχές και Αγορανομικό Τμήμα. [(Γ/1Γ)]

2 4
Αλληλογραφία με (Τ.Τ.Τ): Τηλεφωνικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 

ταχυδρομικό παράρτημα Λ. Πύργου. [(Γ/2Α)]

3 2
Πυροσβεστεία. Περιλαμβάνονται ασκήσεις κατασβέσεως πυρκαγιάς και 

διασώσεως - χορήγηση επιδόματος δια την εορτή του Πάσχα. [(Γ/2Δ)] 

4 45

Δημόσια Υγεία. Περιλαμβάνονται προκηρύξεις διαγωνισμών - αιτήσεις 

δια εισαγωγή σε ειδικά θεραπευτήρια - υποβολή κατάστασης χημικής 

αναλύσεως υδάτων. [(Γ2Ε)]

5 72
Φυλακές και Σωφρονιστήρια. Προμήθειες καυσίμου ύλης - πληροφορίες 

περί οικονομικής κατάστασης κρατουμένων. [(Γ/2Θ)]

6 76
Φυλακές και Σωφρονιστήρια. Προμήθειες καυσίμου ύλης - πληροφορίες 

περί οικονομικής κατάστασης κρατουμένων. [(Γ/2Θ)]

7 13 Ληξιαρχείο. [(Γ/2Ζ)]

8 12

Γραφείο Σχεδίου Πόλεως - Κτηματική Ομάς - Νομομηχανικό Γραφείο - 

Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων - Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων και 

Σ.Ε.Κ. [(Γ/2ΣΤ) 8Δ]

9 54

Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης - Λιμενικό Ταμείο Θεσσαλονίκης - 

Γενικό Χημείο του Κράτους - Επιθεώρηση Σιδηροδρόμων Μακεδονίας 

και Θράκης. [(Γ/2Η)]

12 1 61

Δήμαρχος - Δημοτικοί Σύμβουλοι - Πάρεδροι - Δημαρχιακή Επιτροπή - 

Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνονται έξοδα παραστάσεως - 

αντικαταστάσεις Δημάρχου. [(Β/1Α) 3Α1 3Α2]

2 191

Λουτρά Σέδες. Περιλαμβάνονται ζημίες από πλημμύρες, ενοικιάσεις 

καταστημάτων, μισθώσεις, αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής, 

εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής, τοποθέτηση λεωφορείου στη 

γραμμή Θεσσαλονίκη - Λουτρά Σέδες. [(Β/1β)]

3 236
Δημαρχείο: Μισθώσεις καταστημάτων - Δημοτικά σφαγεία - Δημοτικό 

γήπεδο - Δημοτικά ιατρεία. [(Β/1β)]



13 1 112
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. [(Α/2Β ) 3Α1]

2 347

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα (πράξεις 

τακτοποίησης, απαλλοτριώσεως, αναλογισμού αποζημιώσεως 

οικόπεδων, ταμειακές ταχτοποιήσεις κ.α.). [(Α/2Β ) 3Α1]

3 103
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί γνωμοδοτήσεως ή μη 

τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως. [(Α/2Β ) 3Α1]

4 69
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση 

φορέων, σωματείων και απόρων. [(Α/2Β ) 3Α1]

5 55

Έγγραφα του Δήμου για την θέσπιση της Κυριακής αργίας σε 

ιχθυοπωλεία και κρεοπωλεία - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 

την λειτουργία των καταστημάτων Πέμπτη απόγευμα. [(Α/2Β ) 3Α1]

6 39 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. [(Α/2Β ) 3Α1]

14 1 239
Πιστοποιητικά απορίας κρατουμένων δια την εις φυλακάς δωρεάν 

διατροφή των. [(Η/1Στ) 2Β]

2 239

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και 

Αντιλήψεως, Υφυπουργείον Υγιεινής, Κεντρικό Νοσοκομείο 

Προσφύγων Θεσσαλονίκης, Δ/νση Εσωτερικών. [(Γ/1α)]

15 1 154

Συντάξεις. Αλληλογραφία με υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, 

Κρατικής Υγιεινής, Μετοχικό Ταμείο, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημοτολογίου. [(Η/1Ζ) 5Β1] 

2 148

Συντάξεις. Αλληλογραφία με υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, 

Κρατικής Υγιεινής, Μετοχικό Ταμείο, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημοτολογίου. [(Η/1Ζ) 5Β1] 

16 1 96

Συντάξεις. Αλληλογραφία με υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, 

Κρατικής Υγιεινής, Μετοχικό Ταμείο, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημοτολογίου. [(Η/1Ζ) 5Β1]

2 88

Συντάξεις. Αλληλογραφία με υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, 

Κρατικής Υγιεινής, Μετοχικό Ταμείο, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημοτολογίου. [(Η/1Ζ) 5Β1]

3 197

Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων, υπόθεση Κωνσταντίνου Παγιώτα. 

Απόφαση Δ.Ε για την προαγωγή δημοτικών υπαλλήλων. Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δ/νσεως - Προϋπολογισμού και 

λογιστηρίου. [4Α/1]

17 1 37
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κληρονομιών, 

Στατιστικής, Δημοτολογίου. [Α/2Α] 



2 18
Συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων - Ταμείο Πρόνοιας Δημοτικών 

Υπαλλήλων. [Α/1Β]

3 88 Αποφάσεις Δημ. Επιτροπής, προσκλήσεις δημοπρασιών. [Α/2Γ]

4 96

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.). Τμήμα Λογιστηρίου - 

Κτηματικόν γραφείον. Διαχείριση Υλικών Δαπανών - Τμήμα 

Προϋπολογισμού. [Α/2Δ]

5 57
Τμήμα καθαριότητος. Προμήθεια Σαρώθρων και κιβωτίων περισυλλογής 

απορριμμάτων - συντήρηση κάρων. [Α/2Ε]

6 57
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Τμήμα Κατασκευών. Τμήμα Φωτισμού 

και κινήσεως. Τμήμα νέων υπονόμων. [Α/2Ε]

7 68 Διεύθυνση υγιεινής. Φαρμακεία - Ιατρεία - Μισθώσεις Ιατρείων. [Α/2Στ] 

18 1 113
Εγκύκλιοι που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα 

Τμήματα Φωτισμού και Κινήσεως.  [(Ζ/2)]  

2 59
Ανακοινώσεις - προσκλήσεις - ευχαριστήρια. Περιλαμβάνονται 

δημοσιεύσεις για εφημερίδες και περιοδικά.  [(Ζ/2)]  

3 113
Διακηρύξεις. Περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις για εφημερίδες και 

περιοδικά.  [(Ζ/2)]  

4 6
Επιτροπαί και αντιπροσωπείαι παραλαβής δημ. έργων, προμηθειών. 

Περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις για εφημερίδες και περιοδικά.  [(Ζ/2)]  

19 1 227

Αλληλογραφία με Οικονομικές Εφορίες και Ταμεία Εισπράξεων. 

Περιλαμβάνονται Ατομικά Δελτία Αποβιωσάντων - Φόρος Σφαζόμενων 

Ζώων - Ελαιωδών Προϊόντων - Μεταφοράς Οίνου - Περιουσιακή 

Κατάσταση - Ακριβή Στοιχεία Διαμονής. [Γ/2Γ]   

2 112 Δελτία κληρονόμων και αποβιωσάντων. [Γ/2Γ]   

3 141 Δελτία κληρονόμων και αποβιωσάντων. [Γ/2Γ]   

4 151 Δελτία κληρονόμων και αποβιωσάντων. 
οι υποφάκελοι 2-4 αποτελούσαν 

ενότητα [Γ/2Γ]   

20 1 159

Παθητική Αεράμυνα. Αλληλογραφία με Γ΄ Σώμα Στρατού, Επιτελείο 

Παθητικής Αεράμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών. Περιλαμβάνονται 

οδηγίες για την οργάνωση και εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου, 

πίνακες Αστυνομικών Τμημάτων και Σταθμών. [Γ/1Β]

2 117

Στρατιωτικές Αρχές. Περιλαμβάνονται διακηρύξεις της Γενικής 

Αποθήκης Υλικού Στρατού, διακηρύξεις της Επιμελητείας Φρουράς 

Θεσσαλονίκης, προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών της Δ/νσης 

Μηχανικού Θεσσαλονίκης. [Γ/1Β]



3 115

Στρατιωτικές Αρχές. Περιλαμβάνονται διακηρύξεις της Γενικής 

Αποθήκης Υλικού Στρατού, διακηρύξεις της Επιμελητείας Φρουράς 

Θεσσαλονίκης, προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών της Δ/νσης 

Μηχανικού Θεσσαλονίκης.  [Γ/1Β]

4 132

Στρατιωτικές Αρχές. Περιλαμβάνονται διακηρύξεις της Γενικής 

Αποθήκης Υλικού Στρατού, διακηρύξεις της Επιμελητείας Φρουράς 

Θεσσαλονίκης, προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών της Δ/νσης 

Μηχανικού Θεσσαλονίκης. [Γ/1Β]

21 1 120

Στρατιωτικές Αρχές / Δ/νση Μηχανικού - Επιμελητεία Φρουράς - 

Εφορία Υλικού Πολέμου - Στρατιωτική Σχολή Τεχνιτών - Γενική 

Αποθήκη Υλικού Στρατού - Δ/νση Υγειον. Υπηρεσίας Γ΄ Σώμα Στρατού. 

Περιλαμβάνονται προκηρύξεις 

δημοσίων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών. [Γ/1Β]

2 133

Στρατιωτικές Αρχές / Δ/νση Μηχανικού - Επιμελητεία Φρουράς - 

Εφορία Υλικού Πολέμου - Στρατιωτική Σχολή Τεχνιτών - Γενική 

Αποθήκη Υλικού Στρατού - Δ/νση Υγειον. Υπηρεσίας Γ΄ Σώμα Στρατού.

 Περιλαμβάνονται προκηρύξεις 

δημοσίων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών. [Γ/1Β]

3 138

Στρατιωτικές Αρχές / Δ/νση Μηχανικού - Επιμελητεία Φρουράς - 

Εφορία Υλικού Πολέμου - Στρατιωτική Σχολή Τεχνιτών - Γενική 

Αποθήκη Υλικού Στρατού - Δ/νση Υγειον. Υπηρεσίας Γ΄ Σώμα Στρατού. 

 Περιλαμβάνονται προκηρύξεις 

δημοσίων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών. [Γ/1Β]

22 1 88
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν ενισχύσεις φορέων και 

υπηρεσιών. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

2 139
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση δημοτών, 

φοιτητών και απόρων, εισαγωγή απόρων δημοτών σε νοσοκομεία. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

3 135
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν απαλλοτριώσεις 

ιδιοκτησιών, αποζημιώσεις επιστροφές φόρου, μισθώματα. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

4 259 Οικονομικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

5 65
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν δημοτικούς 

συμβούλους και υπαλλήλους του Δήμου. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

6 223
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την εκτέλεση έργων 

και εργασιών. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]



7 87
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια υλικών καθώς και την 

παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. 
[Φακ. Γεν Διοικήσεως Μακεδονίας 

(35008 - 46409)]

23 1 240
Αποφάσεις δημάρχου για τοποθετήσεις, διορισμούς υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

2 257
Αποφάσεις δημάρχου για τοποθετήσεις, διορισμούς υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

3 181
Αποφάσεις δημάρχου για τοποθετήσεις, διορισμούς υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

4 130
Αποφάσεις δημάρχου για τοποθετήσεις, διορισμούς υπαλλήλων, 

σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 

24 1 44

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών από τις τεχνικές 

υπηρεσιες για την επισκευή της οδού προς τα Σφαγεία. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/17 "Σποραδική 

επισκευή και ανακατασκευή του 

κυβογρανιτόστρωτου της οδού προς 

τα Σφαγεία από του κήπου των 

Πριγκήπων"]

2 52

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την κατασκευή της 

οδού 26ης Οκτωβρίου. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/18 "Σποραδική 

κατασκευή της οδού 26ης 

Οκτωβρίου από της οδού Εγνατίας 

(Βαρδάρη) μέχρι Ελευθέρας 

Σερβικής Ζώνης"] 

3 35

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την κατασκευή 

ανώνυμων οδών του συνοικισμού Πανοράματος. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/19 

"Κατασκευή ανωνύμων οδών 

συ/σμού Πανοράματος"] 

4 35

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την κατασκευή 

τμήματος ανωνύμου οδού επί του καταργηθέντος ρεύματος Μπουγιούκ 

Ντερέ.

[Θ/Α 1395-36 17-28/20 "τμήματος 

ανωνύμου οδού επί του 

καταργηθέντος ρεύματος 

Μπουγιούκ Ντερέ"] 

5 32

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την κατασκευή της 

οδού Πιττακού από λεωφόρο Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Ανθέων. 

Περιέχει αίτηση κατοίκων για 

την κατασκευή του δρόμου.

[Θ/Α 1395-36 17-28/21 

"Κατασκευή οδού Πιττακού από 

Λεωφ. Β. Όλγας μέχρις οδού 

Ανθέων"]

6 29

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την κατασκευή της 

οδού Μάρκου Μπότσαρη. 

Περιέχει αιτήσεις σωματείων 

και κατοίκων για την επισκευή 

του δρόμου. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/22 "Κατασκευή 

Λιθόστρωτου εις οδόν Μάρκου 

Μπότσαρη παρά τα ψαράδικα 

Σαλαμίνος"] 



7 32

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την επισκευή της 

οδού Μυκηνών και τμήματος της Χατζηλαζάρου.

[Θ/Α 1395-36 17-28/24 "Επισκευή του 

σκυρόστρωτου της οδού Μυκηνών και 

τμήματος οδού Χατζηλαζάρου"] 

8 40

Έγγραφα για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για την επισκευή 

τμήματος της οδού Αλεξάνδρειας από οδού Αναλήψεως μέχρι πλατείας 

οδού Κομποθέκλα. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/25 "Επισκευή 

σκυρόστρωτου τμήματος οδού 

Αλεξάνδρειας από οδού Αναλήψεως 

μέχρι πλατειάς"]

9 43 Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή της οδού Γαμβέτα. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/26 

"Κατασκευή οδού Γαμβέτα από 

οδού Ιταλίας μέχρι ρεύματος"] 

10 15 Έγγραφα για την επισκευή των οδών Μιαούλη και Εδμόνδου Ροστάν.

[Θ/Α 1395-36 17-28/27 "Επισκευή 

οδού Μιαούλη και Εδμόνδου 

Ροστάν παρά την Ρουμανικήν 

σχολήν"] 

11 25 Έγγραφα για την κατασκευή της οδού Κηφισιάς. 

[Θ/Α 1395-36 17-28/28 

"Κατασκευή κοινού Λιθόστρωτου 

προσπελάσεως από οδού Κηφισίας 

προς Δημοτ. Σχολείον Αγ. 

Ελευθερίου"] 

25 1 51
Έγγραφα και αποφάσεις για κατασκευή τμήματος οδού Ηλέκτρας από 

Μάρκου Μπότσαρη. 

[Θ/Α 29-39/29 1935-1936 "Δια την 

κατασκευήν τμήματος οδού 

Ηλέκτρας από οδού Μάρκου 

Μπότσαρη μήκους 70 μέτρων"]

2 96
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή τμήματος της οδού 

Κυδονιών. 
[Θ/Α 29-39/30 1935-1936 "Κατασκευή 

τμήματος οδού Κυδωνιών"] 

3 53
Έγγραφα και αποφάσεις για επισκευή και ανακατασκευή οδού Ολυμπίου 

Διαμαντή. 

[Θ/Α 29-39/31 1935-1936 

"Σποραδική επισκευή και 

ανακατασκευή του 

κυβογρανιτόστρωτου της οδού 

Ολυμπίου Διαμαντή από οδού 26ης 

Οκτωβρίου"] 

4 43
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή λιθόστρωτου στην οδό 

Κρήτης.

[Θ/Α 29-39/32 1935-1936 

"Κατασκευή λιθόστρωτου εις την 

οδόν Κρήτης"] 



5 101
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή της οδού 17ης Ιουνίου από 

οδού Αγ. Σοφίας μέχρι Διαγωνίου. 

[Θ/Α 29-39/33 1935-1936 

"Κατασκευή της οδού 17ης Ιουνίου 

από οδού Αγ. Σοφίας μέχρι 

Διαγωνίου Π. Μελά"]

6 70
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή τμήματος της οδού 

Δεσπεραί. 

[Θ/Α 29-39/34 1935-1936 

"Επισκευή του 

κυβογρανιτόστρωτου οδού 

Δεσπεραί από Λεωφόρου Βασιλέως 

Γεωργίου μέχρις οδού 

Μανουσογιαννάκη"] 

7 50
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή ανώνυμου παρόδου της οδού 

Αετορράχης.

[Θ/Α 29-39/35 1935-1936 

"Κατασκευή ανωνύμου παρόδου 

της οδού Αετορράχης"]

8 47
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή λιθόστρωτου επί της 

ανωνύμου οδού κατά μήκος του χειμάρρου Ντεπώ.

[Θ/Α 29-39/36 1935-1936 "Δια την 

κατασκευήν λιθόστρωτου επί της 

ανωνύμου οδού κατά μήκος το 

χειμάρρου Ντεπώ μεταξύ των 

γεφυρών Λεωφ. Βασ. Όλγας και 

Λεωφ. Αλλατίνη"] 

9 73
Έγγραφα και αποφάσεις για την προέκταση κεντρικής λεωφόρου του 

συνοικισμού Αλλατίνη μέχρι της οδού Καλαμαριάς. 

[Θ/Α 29-39/37 1935-1936 "Δια την 

προέκτασιν κεντρικής Λεωφόρου 

συν/σμού Αλλατίνη μέχρις οδού 

Καλαμαριάς"]

10 71
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή της οδού Κοντογούρη από 

Μπιζανίου μέχρι Σαρανταπόρου. 

[Θ/Α 29-39/38 1935-1936 

"Κατασκευή οδού Κοντογούρη από 

Μπιζανίου μέχρι Σαρανταπόρου"]

11 146
Έγγραφα και αποφάσεις για την επισκευή της οδού Καρόλου Ντηλ, από 

την οδό Ερμού μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης.

[Θ/Α 29-39/39 1935-1936 

"Επισκευή της οδού Καρόλου Ντηλ 

από οδού Ερμού μέχρι Λεωφόρου 

Νίκης"]

26 1 264

Έγγραφα και αποφάσεις, εσωτερική αλληλογραφία, προϋπολογισμοί, 

δελτία κινήσεως εργατών, τοπογραφικά σχέδια, πρωτόκολλα παραλαβής 

υλικών για την επισκευή και συντήρηση οδών της συνοικίας των 

Εξοχών. 

[Θ/Β 1396 33-36 "Σποραδική 

Επισκευή και Συντήρηση διαφόρων 

οδών της πόλεως τμήματος 

Εξοχών"] 

2 245

Έγγραφα και αποφάσεις, προϋπολογισμοί, δελτία κινήσεως εργατών, 

τοπογραφικά σχέδια, επιμετρήσεις για την επισκευή και συντήρηση οδών 

της συνοικίας των Εξοχών. 

[Θ/Β 1396 33-36 "Σποραδική 

Συντήρηση διαφόρων οδών 

τμήματος Εξοχών"] 



3 442
Έγγραφα και αποφάσεις για την επισκευή και συντήρηση οδών της 

συνοικίας των Εξοχών.

[Θ/Β 1396 33-36 "Δια την σποραδική 

επισκευήν και συντήρησιν διαφόρων 

οδών τμήματος Εξοχών"] 

4 156
Έγγραφα και αποφάσεις για την επισκευή και συντήρηση οδών της 

πόλεως. 
[Θ/Β 1396 33-36 "Επισκευή και 

Συντήρηση των οδών της πόλεως"] 

27 1 68
Αλληλογραφία δημάρχου με συνδέσμους, ενώσεις, συλλόγους και 

σωματεία για διάφορα ζητήματα. 

[Ε/2 Α  1936 "Εμπορικά και 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σωματεία, 

Σύλλογοι και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, 

Ταμείον Ασφαλίσεως Καπνεργατών, 

Διάφοροι Οργανισμοί, τύπος και Συν/μοί 

εν γένει"] 

2 204

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα απόρων για οικονομικές ενισχύσεις 

και νοσηλείες, αιτήματα για οικονομικές ενισχύσεις σε φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, νοσοκομεία και συνδέσμους. 

Περιλαμβάνονται στατιστικά 

στοιχεία ασθενειών για τα έτη 

1932 - 1934. 

[Ε/2 Β  1936 "Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν 

γένει (Νοσοκομεία, Άσυλα, Σανατόρια, 

Γηροκομεία και Ψυχιατρεία)"] 

3 2 Έγγραφα που αφορούν την Ισραηλιτική κοινότητα. 
[Ε/1 Γ  1936 "Ισραηλιτική, Αρμενική και 

λοιπαί Κοινότητες"]

4 124
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα δημοτών για δωρεάν εγγραφή στο 

κρατικό και στα άλλα ωδεία Θεσσαλονίκης. 

[Ε/1 Δ  1936 "Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, 

Σχολεία εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

Ωδεία εν γένει"] 

5 130
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα δημοτών για δωρεάν εγγραφή στο 

κρατικό και στα άλλα ωδεία Θεσσαλονίκης. 

[Ε/1 Δ  1936 "Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, 

Σχολεία εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

Ωδεία εν γένει"]

6 122
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα δημοτών για δωρεάν εγγραφή στο 

κρατικό και στα άλλα ωδεία Θεσσαλονίκης. 

(οι υποφάκελοι 4-6 

αποτελούσαν ενότητα)

[Ε/1 Δ  1936 "Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, 

Σχολεία εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

Ωδεία εν γένει"]

7 59

Έγγραφα που αφορούν στο πανεπιστήμιο και σε σχολεία της 

Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνεται συλλυπητήριο τηλεγράφημα του 

Μητροπολίτη Γενναδίου για την καταστροφή από πυρκαγιά του 

Δημοτικού Νοσοκομείου.

[Ε/1 Δ  1936 "Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, 

Σχολεία εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

Ωδεία εν γένει"] 

8 23
Έγγραφα που αφορούν σε ζητήματα των προξενείων της Θεσσαλονίκης 

και του δήμου της πόλης. [Ε/2 Γ  1936 "Προξενεία"] 

9 111
Αλληλογραφία του Δήμου με την εθνική και αγροτική τράπεζα της 

Ελλάδος για διάφορα ζητήματα. 
[Ε/3 Α 1936 "Τράπεζαι εν γένει και 

ζητήματα αυτών και χρηματιστήρια"]



10 4

Έγγραφα που αφορούν στην εταιρεία ηλεκτρισμού και την Ελεύθερη 

Ζώνη. Περιλαμβάνεται έγγραφο της Εταιρείας "PENINSULAR AND 

ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY" για την έλευση 

ατμόπλοιου που μεταφέρει Άγγλους περιηγητές.
[Ε/3 Β 1936 "Εταιρίαι Ηλεκτρισμού 

Υδάτων και λοιπαί"] 

11 21
Έγγραφα που αφορούν την Ιερά Μητρόπολη, την Αρμενική εκκλησία 

και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
[Ε/2 Δ 1936 "Ιερά Μητρόπολης και 

Εκκλησιαστικά εν γένει"]

12 6
Έγγραφα που αφορούν την ελευθέρα ζώνη και τον Ελληνικό 

Οργανισμού Τουρισμού. 
[Ε/1 Ε 1936 "Ελευθέρα Ζώνη και 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού"] 

28 1 152

Έγγραφα που αφορούν σε βουλευτικές εκλογές. Περιλαμβάνονται 

στοιχεία εκλογικού υλικού, κατάλογοι εκλογικών τμημάτων, λίστες 

υποψήφιων βουλευτών. 

[Η/1 Η 1936 "Βουλευτικαί, 

Δημοτικαί, Γερουσιαστικαί 

Εκλογαί"]

2 157

Έγγραφα που αφορούν σε βουλευτικές εκλογές. Περιλαμβάνονται 

στοιχεία εκλογικού υλικού, κατάλογοι εκλογικών τμημάτων, λίστες 

υποψήφιων βουλευτών. (συνέχεια του υποφ.1)

[Η/1 Η 1936 "Βουλευτικαί, 

Δημοτικαί, Γερουσιαστικαί 

Εκλογαί"]

29 1 35
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική διένεξη του Δήμου με την 

"Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Θεσσαλονίκης". 

Περιλαμβάνεται απόφαση 

Πρωτοδικείου. [ΣΤ/1 α 1936 "Δικαστικά"] 

2 236

Έγγραφα που αφορούν σε αποζημιώσεις υπαλλήλων λόγω θανάτου, 

ατυχημάτων, απολύσεων. Περιέχεται έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης 

προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για δημοσίευμα της εφ. 

"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"  περί μη μόνιμης διαδικασίας εκποίησης δημοτικών 

υλικών. [ΣΤ/1 α 1936 "Δικαστικά"] 

3 136
Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές διενέξεις ιδιωτών για ακίνητη 

περιουσία. Περιλαμβάνεται πρόγραμμα πλειστηριασμού [ΣΤ/1 β 1936 "Δικαστικά"]

4 146
Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικές διενέξεις ιδιωτών για ακίνητη 

περιουσία. (συνέχεια υποφ. 3) [ΣΤ/1 β 1936 "Δικαστικά"]

30 1 176
Αλληλογραφία με άλλους δήμους της Βόρειας Ελλάδος για δημοπρασίες, 

δημόσια έργα, ονοματοθεσία οδού κ.α. 

["Φάκελλος Δήμων" 1936 - Ε/1 Α 

"Κοινότητες, Δήμοι, Ένωσις Δήμων, 

Συμβούλιον Επικρατείας"] 

2 30
Αλληλογραφία με κοντινές κοινότητες για διάφορα θέματα όπως, 

δημοπρασίες, πρόσκληση σε εορτασμούς κ.α. ["Φάκελλοι Κοινοτήτων 1936"] 

3 30

Αλληλογραφία με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για διάφορα 

θέματα, έκδοση του "δημοτικού υπαλλήλου", πρόγραμμα διεθνούς 

συνεδρίου πόλεων στο Βερολίνο κ.α. 
["Φάκελλος Ενώσεως Δήμων και 

Κοινοτήτων 1936"] 

31 1 56

Έγγραφα και αλληλογραφία με το υπουργείο εσωτερικών και το 

πολιτικό γραφείο για υποτροφίες, έγκριση θέσεων υπαλλήλων, έκθεση 

γεωργικών προϊόντων κ.α. Περιέχει συγχαρητήριο τηλεγράφημα του 

Δημάρχου, Μάνου, προς Ι. Μεταξά για την ανάληψη διακυβέρνησης της 

χώρας. 

["Δ/1 α, Δ/1 β, Δ/1 γ, Δ/1 δ, Δ/1 ε, 1936" - 

Δ/1 α "Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον"]



2 65

Αλληλογραφία με τα υπουργεία υγείας, συγκοινωνίας, γεωργίας, 

δικαιοσύνης, εξωτερικών, εθνικής οικονομίας για διάφορα θέματα όπως: 

προμήθεια, περίθαλψη απόρων, έκδοση επιταγής από την Εθνική 

τράπεζα κ.α.

[Δ/1 β "Υπουργείον Υγιεινής Προνοίας, 

Συγκοινωνίας και Γεωργίας" - Δ/1 γ 

"Υπουργείον Δικαιοσύνης, Εξωτερικών 

και Εθνικής Οικονομίας" 1936] 

3 61

Αλληλογραφία με υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για θέματα 

διάφορα όπως καπνά, υποβολή δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς, 

διεξαγωγή συναυλίας κ.α. Περιέχει έγγραφη διαμαρτυρία του Υπ. 

Θρησκευμάτων προς το Υπ. Εσωτερικών για την χρήση των ναών ως 

εκλογικά τμήματα. 

[Δ/1 δ 1936 "Υπουργείον Παιδείας 

και Οικονομικών (Πολεμικές 

Αποζημειώσεις"] 

4 161

Έγγραφα και αλληλογραφία του Δήμου με το υπουργείο στρατιωτικών 

για διάφορα θέματα όπως διαγωνισμοί για προμήθειες στρατιωτικών 

ειδών, γνωματεύσεις υγείας κλπ.
[Δ/1 ε 19 "Υπουργείον Ναυτικών 

Στρατιωτικών και Αεροπορίας"] 

32 1 79

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασία ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων και άλλων δικαιωμάτων 

όπως χρήση υπόστεγων μεγάλων και μικρών ζώων, μαγαζιά του δήμου, 

γήπεδο του δήμου για το οικονομικό έτος 1936 - 1937. [Ζ/1 Α 1936 "Δημοτικοί Φόροι"]

2 101

Έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με την ενοικίαση του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης υπόστεγων μεγάλων και μικρών ζώων και 

αγοραπωλησίας τους, καθώς και την ενοικίαση του δημοτικού φόρου 

των εγχώριων προϊόντων για το έτος 1936 -1937. [Ζ/1 Α 1936 "Δημοτικοί Φόροι"]

3 103

Έγγραφα που αφορούν σε ενοικίαση του δικαιώματος χρήσης και 

εκμετάλλευσης των δημοτικών χώρων, εργοστασίου φωταερίου, 

αποθήκης Μπεχτσινάρ, αποβάθρας φωταερίου. [Ζ/1 Α 1936 "Δημοτικοί Φόροι"]

4 84

Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση του δημοτικού δικαιώματος 

χρήσης πεζοδρομίων, χρήσης δημοτικού ύδατος, χρησιμοποίησης 

δημοτικών οδών από εταιρείες, χρήσης μέτρων και σταθμών και στα 

τέλη ακάλυπτων οικοπέδων της πυρίκαυστου ζώνης και στα τέλη 

καθαριότητος για το έτος 1936-37. [Ζ/1 Α 1936 "Δημοτικοί Φόροι"]

33 1 37
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας υφάσματος για την 

ένδυση των υπαλλήλων. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

2 202
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια γραφικής ύλης, 

έντυπων, βιβλίων και ειδών γραφείου. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

3 369

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες, αποφάσεις, αιτήματα, 

παραλαβές προμήθειας διαφόρων ειδών όπως κλειδαριές, είδη  

καθαρισμού, ξυλεία, χρώματα, δοχεία κ.α. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]



4 44
Έγγραφα που αφορούν σε αποφάσεις για την προμήθεια φορτηγών 

αυτοκινήτων. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

5 59 Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας κριθαριού. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

6 66
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε δημοπρασίες για την 

προμήθεια χόρτου. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

7 94

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε δημοπρασίες για την 

προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των 

ιατρείων του δήμου. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

8 53 Έγγραφα του Δήμου που αφορούν σε δημοπρασίες ζώων. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

9 167 Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες καυσίμων. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

10 127

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε δημοπρασίες για προμήθεια 

ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρικών λαμπτήρων και στύλων 

ηλεκτροφωτισμού. 

[Ζ/2 Α 1936 "Προμήθεια δια 

δημοπρασιών και εργοληψίας (εκποίησις 

υλικού, Συμβόλαια κλπ."]

34 1 45

Έγγραφα που αφορούν σε επιμέτρηση και δημοπρασία προμήθειας για 

την κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην εκκλησία 

του Αγ. Φανουρίου. 

[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/9 "Κατασκευή 

κιγκλιδώματος δια την περίφραξη του 

κηπαρίου παρά την Εκκλησίαν Αγ. 

Φανουρίου"] 

2 504
Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, τιμολόγια, προϋπολογισμοί, 

επιμετρήσεις για την εκτέλεση έργων οδών του συνοικισμού Καλλιθέας. 

[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/10 

"Διαμόρφωσης και ισοπέδωσις οδού 

Παμφυλίας, Ελπίδος, Αστέγων και 

Μετεώρων του Συνοικισμού Καλλιθέας"] 

3 60
Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, τιμολόγια, δημοπρασία προμήθειας, 

επιμετρήσεις για την κατασκευή της οδού Αμβροσίου. 

[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/11 

"Διαμόρφωσης δι' εκχωματισμού της 

οδού Αμβροσίου"]

4 41
Έγγραφα, τιμολόγια, προϋπολογισμοί δαπάνης, επιμετρήσεις για την 

ασφαλτόστρωση της πλατείας του δημοτικού νοσοκομείου. 

[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/12 

"Ασφαλτική επίστρωσις του προ του 

δημοτικού Νοσοκομείου προαυλίου διά 

ψυχράς ασφάλτου"] 

5 39
Έγγραφα, τιμολόγια, προμήθειες, επιμετρήσεις για την κατασκευή της 

οδού Θέμιδος. 
[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/13 

"Κατασκευή της οδού Θέμιδος"]

6 172
Έγγραφα, τιμολόγια, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τοπογραφικά 

σχέδια, εγκρίσεις πληρωμών για τη διαπλάτυνση της οδού Εγνατίας. 
[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/14 

"Εγνατία. Διαπλάτυνσις"]



7 131
Έγγραφα, τιμολόγια, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τοπογραφικά 

σχέδια, εγκρίσεις πληρωμών για τη διαπλάτυνση της οδού Εγνατίας. 
[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/14 

"Εγνατία. Διαπλάτυνσις"]

8 22
Έγγραφα, τιμολόγια, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τοπογραφικά 

σχέδια, εγκρίσεις πληρωμών για τη διαπλάτυνση της οδού Εγνατίας. 

(οι υποφ. 6-8 αποτελούν 

ενότητα)
[Θ/Α 1935 - 1936 9 - 14 Α/14 

"Εγνατία. Διαπλάτυνσις"]

35 1 71
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (1923 - 1926, 1928). 
[Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. από του έτους 

1925]

2 240
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (1929). 
[Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. από του έτους 

1925]

3 251
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (1930). 
[Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. από του έτους 

1925]

4 81
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (1931 - 1932).
[Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. από του έτους 

1925]

5 156
Εισηγητική Έκθεση επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 

(1934 - 1935) και Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. (1934, 1936, χ.χ). 
[Οργανισμοί Ε.Υ.Δ. από του έτους 

1925]

1937 1 1 296
Κλήσεις υπαλλήλων σε απολογία για πειθαρχικά παραπτώματα, 

απολογίες, ποινές. 

περιλαμβάνονται και έγγραφα 

του 1938
[Α/1α Πειθαρχικαί Ποιναί και 

απολογίαι υπαλλήλων 1937] 

2 157
Μετακινήσεις υπαλλήλων, τοποθετήσεις αποσπάσεις, απομακρύνσεις 

συνθέσεις υπηρεσιών. 
[Α/1α Μεταθέσεις αποσπάσεις 

υπαλλήλων 1937] 

3 521 Άδειες υπαλλήλων. 
[Α/1α Άδειαι απουσίας υπαλλήλων 

1937] 

4 24 Προαγωγές υπαλλήλων, ηθικές αμοιβές διαγωνισμοί.

[Διαγωνισμοί, ηθικαί αμοιβαί, 

προαγωγαί οδοιπορικά υπαλλήλων 

1937] 

5 34 Ατυχήματα υπαλλήλων, ιατρικές γνωματεύσεις, συνοδευτικά έγγραφα. [Α/1α Φάκελλος ατυχημάτων] 

6 224 Έγγραφα για διάφορα αιτήματα υπαλλήλων. [Α/1α Διάφορα]

2 1 27

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, έγγραφα και αλληλογραφία με 

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για τον περιορισμό των λειτουργικών 

εξόδων του Δήμου. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

2 73

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε έξοδα και πιστώσεις 

σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 1937-38. Προμήθεια διαφόρων 

ειδών.

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

3 63

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και συνοδευτικά που αφορούν στην 

έγκριση γενικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικονομικού 

έτους 1937 - 38. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]



4 121
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση προς άπορους υπαλλήλους, μαθητές, ασθενείς, Ωδεία κ.α. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

5 40

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τα συνοδευτικά έγγραφα που 

αφορούν σε δημοτικά τέλη εισπράξεις δημοτικών δικαιωμάτων χρήσεως 

και σταθμών (χρήσεως υπόστεγων κ.α.).

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

6 292

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ανάληψη δαπάνης και εκτέλεση 

δημοσίων έργων μέσα στην πόλη (επισκευές, συντηρήσεις οδών κ.λ.π.) 

απαλλοτριώσεις, αλλαγή ρυμοτομικού σχεδίου. Περιλαμβάνεται 

απόφαση για επισκευή Δημοτικού Νοσοκομείου μετά από πυρκαγιά.

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

7 292

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την επίλυση οικονομικών 

διαφορών με υπαλλήλους. Οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων για την 

κάλυψη αναγκών (ατέλειες - οδοιπορικά). 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

8 104

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα οικονομικού 

περιεχομένου. Αιτήματα πολιτών. Περιλαμβάνεται απόφαση για την 

εξόφληση οφειλής στο Γενικό Ιταλικό Προξενείο, προερχομένης εξ 

ανταλλαγής οικοπέδων. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 21 47752-

60193]

3 1 104 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα προσωπικού. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

2 313
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική, ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

3 91

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων. Αποφάσεις για παραχωρήσεις οικοπέδων σε 

δημότες βάσει ρυμοτομικού σχεδίου.

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

4 110
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

5 79
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

6 104

Ανακατανομή κονδυλίων προϋπολογισμού, συστάσεις για περιορισμό 

οδοιπορικών και αποφάσεις για λειτουργικά έξοδα. Περιλαμβάνεται 

απόσπασμα πρακτικών Αδελφάτου Δημοτικού Νοσοκομείου για 

ενίσχυση του προϋπολογισμού του. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]



7 103

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε ακίνητα που 

νοικιάζει ο Δήμος και αποφάσεις για δημοτικά ακίνητα που νοικιάζουν 

δημότες. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

8 58

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα όπως, πληρωμή 

δημοτικών τελών, φόρων, ψήφιση πίστωσης υπέρ μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης κ.α. Περιλαμβάνεται αίτημα επιθεωρητών Δημοτικών 

σχολείων Θεσσαλονίκης για απαλλαγή εκπαιδευτικού από καταβολή 

δημοτικού φόρου λόγω αγοράς βιβλίων. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 17 / 27184-

34905]

4 1 240
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε θέματα προσωπικού 

(προσλήψεις, αποζημιώσεις σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων). 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

2 122
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική, ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

3 15
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση ρυμοτομικού 

σχεδίου, τεχνικά έργα, απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις δικαιούχων. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

4 20
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διάφορων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

5 20
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

6 20

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα όπως 

οικονομικές διεκδικήσεις από πολίτες, πληρωμή δημοτικών φόρων και 

τελών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 22/  60253]

5 1 20

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια βενζίνης και 

πετρελαίου. Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδριάσεως γνωμοδοτικού 

συμβουλίου.

[Φάκελλος Ζ/2Α Προμήθειαι δια 

δημοπρασιών και εργοληψίαι εκποιήσεως 

υλικών σύμβολα …κ.λ.π. έτος 1937] / . 

[Φάκελλος προμήθειας βενζίνης και 

πετρελαίου]

2 131

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια και 

εκποίηση κτηνών. Περιλαμβάνονται διακήρυξη δημοπρασίας, 

προϋπολογισμός και πρακτικά μειοδοτικής δημοπρασίας.

ομοίως / [Φάκελλος προμήθειας και 

εκποιήσεως κτηνών 1936/ Ξ/2α 

Φάκελλος προμήθειας 16 ίππων 

1937] 

3 31
Απόφαση Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην προμήθεια από τον Δήμο 

ηλεκτρικών λαμπτήρων. 
ομοίως / [Φάκελλος προμήθειας 

ηλεκτρικών λαμπτήρων]



4 163

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

κριθής. Περιέχονται Ημερήσιον Δελτίον Τιμών Χρηματιστηρίου 

Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης, πρακτικά συνεδριάσεως και πρακτικά 

μειοδοτικής δημοπρασίας. ομοίως

5 148

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

γραφικής ύλης. Περιλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση μ' όλα τα 

αναγκαία έντυπα και βιβλία για τις υπηρεσίες του Δήμου. Σχέδιο και 

τελικό κείμενο όρων διακήρυξης προμήθειας εντύπων και βιβλίων. 
ομοίως / [Φάκελλος προμήθειας 

γραφικής ύλης. 1937]

6 148

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για στην προμήθεια φαρμάκων και 

υγειονομικών ειδών. Περιλαμβάνονται τιμολόγια, φάκελοι και 

επιστολόχαρτα με το λογότυπο του προμηθευτή. Φάκελοι (για κλειστές 

προσφορές), σφραγισμένοι με βουλοκέρι του εμπορικού οίκου. 

Περιέχονται συγκεντρωτικές καταστάσεις φαρμάκων και πρακτικά 

μειοδοτικών δημοπρασιών. 

ομοίως \ [Φάκελλος προμήθειας 

φαρμάκων και υγειονομικών ειδών 

Α΄ εξαμηνίας 1937 – 38/ Φάκελος 

προμήθειας β εξαμηνίας 1936 – 37 

Αρ. 5040] 

7 49

Αποφάσεις Δημαρχιακής επιτροπής που αφορούν στην εκποίηση υλικών. 

Περιλαμβάνονται πρακτικά πλειοδοτικών δημοπρασιών και έγγραφα για 

την καταστροφή και εκποίηση μέρους αρχείων που αφορά προηγούμενα 

έτη. 
ομοίως / [Φάκελλος εκποιήσεως 

υλικών κ.λ.π. 1937] 

8 100
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

σαρώθρων. Περιλαμβάνεται κείμενο όρων διακήρυξης προμήθειας. 
ομοίως / [Φάκελλος προμήθειας 

σαρώθρων 1937] 

9 124

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στις εργοληψίες και 

στην προμήθεια ειδών τεχνικών υπηρεσιών. Περιέχονται έγγραφα για 

έργα οδοποιίας στις οδούς Ιταλίας, Πλούτωνος, Ολύμπου και 

Νοσοκομείων. 

ομοίως / [Εργοληψίαι και 

προμήθειαι ειδών τεχνικών 

υπηρεσιών 1937] 

10 256
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

6 1 80
Αλληλογραφία Δήμου με κρατικές υπηρεσίες και συνοδευτικά έγγραφα 

που αφορούν σε θέματα προσωπικού. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας "Άπασα η αλληλογραφία η 

μετ αυτής διενεργουμένη και μη έχουσα 

σχέσιν με τας αποφάσεις με τας 

αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε." 1937 Θυρ. 

21]

2 17
Αλληλογραφία για την οικονομική ενίσχυση προς απόρους σωματεία, 

ορφανά κ.α. ομοίως

3 32

Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες και εγκύκλια έγγραφα για έκδοση 

πιστοποιητικών, εγγραφή σε μητρώα αρρένων και θηλέων, συγκρότηση 

πίνακα για θέματα κληρονομιών. ομοίως



4 18
Αλληλογραφία με Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και Δ/νση Εσωτερικών 

για κτηνοτροφική και γεωργική παράγωγη, αγροτικά χρέη κ.α. ομοίως

5 20
Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες για τη δημοσίευση, δια 

τοιχοκολλήσεως, διακηρύξεων. ομοίως

6 44

Αλληλογραφία μ' άλλες δημόσιες υπηρεσίες για διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνεται μεταφρασμένο άρθρο Τούρκου δημοσιογράφου για την 

κατοικία του Κεμάλ Αταττούρκ. ομοίως

7 1 57

Αιτήσεις και πιστοποιητικά υπαλλήλων με υπηρεσιακές μεταβολές κατά 

τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό προς 

Εφορία σχετικό με απαλλοτρίωση οικοπέδου υπέρ Δήμου και 

καταβληθείσα αποζημίωση σε δημότη. 

8 1 85
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα προσωπικού 

του Δήμου.
[Γ/1α Γεν διοικήσεως Μακεδονίας 1937 

Θυρ. 14/ 25112-26974]

2 64
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση προς απόρους σωματεία, χήρες, ασθενείς κλπ. ομοίως

3

59+ 1 

εφ.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την αναμίσθωση 

ακίνητου στο Δήμο. Περιλαμβάνεται όλο το ιστορικό της μίσθωσης στο 

Δήμο. 

Περιλαμβάνεται φύλλο 

4σελιδης εφημερίδας "Νέα 

Αλήθεια", 2.3.1932.

ομοίως / [25231 Φάκελλος 

οικοπέδου οδού Χριστοπούλου της 

Π. Πιπέρκοβιτς. 1937 Γ/1α] 

4 38

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. Επίσης σχετικές με την ασφάλιση ακινήτων και 

αυτοκινήτων. ομοίως

5 10
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

6 10 Αποφάσεις για δημοτικά τέλη. ομοίως

9 1 18

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα προσωπικού. 

Περιλαμβάνεται απόφαση που τροποποιεί ειδικό οργανισμό 

ανθελονοσιακού συνεργείου λουτρών Σέδες. 
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

1937 Θύρ 18 46206-47751]

2 84
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  για οικονομική ή άλλη ενίσχυση 

προς απόρους, σωματεία, σχολεία, χήρες, ασθενείς κ.α. ομοίως

3 5
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αποζημιώσεις 

δικαιούχων. ομοίως

4 25
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 40
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως



6 61
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομικά θέματα 

σχετικά με έσοδα και έξοδα. ομοίως

7 30

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για δωρεάν παραχώρηση στον Βασιλιά 

Γεώργιο Β΄ ακινήτου του Δήμου με την επωνυμία "Κυβερνείον". ομοίως

10 1 175

Εντολές της διοικήσεως για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 

Περιέχεται ενότητα εγγράφων σχετική με το τέλος χαρτοσήμου και την 

ορθή χαρτοσήμανση έγγραφων. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ζ/2Γ Ανακοινωθέντα, 

εγκύκλιοι, σχέδια διακηρύξεων/ Ξ/2γ 

Φάκελλος τελών χαρτοσήμου 1937]

2 42 Ανακοινώσεις του Δήμου προς τις εφημερίδες για διάφορα θέματα. ομοίως

3 394
Διακηρύξεις για διαγωνισμούς προμήθειας διαφόρων ειδών και 

πλειοδοτικές δημοπρασίες για πώληση και ενοικίαση ακινήτων. ομοίως

11 1 33
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση κανονισμού εισπράξεως 

τέλους διαφημίσεως. Περιλαμβάνεται ο Ειδικός Οργανισμός. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ζ/1Α Δημοτικοί 

φόροι έτος 1937] / [Τέλος 

Διαφημίσεων 1937-1938] 

2 33

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη ψήφιση Ειδικού Οργανισμού 

Υπηρεσίας Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Τέλους Καθαριότητας. 

Περιέχονται καταστάσεις υπαλλήλων.
ομοίως / [Τέλος Καθαριότητος 1937-

1938]

3 84

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το Δικαίωμα Χρήσεως 

Αποβάθρας αεριόφωτος. Περιλαμβάνονται πρακτικά δημοπρασίας, 

σχέδιο όρων και κείμενο διακηρύξεως. 
ομοίως / [ Δικαίωμα χρήσης 

αποβάθρας αεριόφωτος 1937-1938] 

4 84

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την ενοικίαση Δημοτικού 

Δικαιώματος Εκμεταλλεύσεως Σαρωμάτων και Απορριμμάτων. 

Περιέχονται δημοπρασίες, όροι διακήρυξης, προσφορές, δημοσιεύσεις 

σε εφημερίδα. 

ομοίως / [Δικαίωμα 

εκμεταλλεύσεως σαρωμάτων και 

απορριμμάτων 1937-1938] 

5 22

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το Τέλος επί Ακαλύπτων 

Οικοπέδων. Περιέχονται άρθρα κανονισμού και πρακτικά συνεδρίασης 

Κτηματικής Επιτροπής. 
ομοίως / [Τέλος ακάλυπτων 

οικοπέδων 1937-1938] 

6 88

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Ειδικό Οργανισμό Βεβαιώσεως 

και Δικαιώματος Χρήσεως Μέτρων και Σταθμών. Περιλαμβάνονται 

πρακτικά δημοπρασίας, διακηρύξεις, πρακτικό συνεδρίας επιτροπής 

φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

ομοίως / [Δημοτικοί φόροι έτος 

1937/ 43781 Δικαίωμα Μέτρων και 

Σταθμών 1937-38] 

7 121

Αποφάσεις που αφορούν στην είσπραξη δικαιώματος χρήσεως 

δημοτικών σφαγείων. Περιλαμβάνονται αναλυτικές εκθέσεις εσόδων και 

εξόδων, πρακτικά συνεδριάσεων.  

ομοίως / [3771 Δικαίωμα χρήσεως 

Δικαίωμα χρήσεως Δημοτικών 

Σφαγείων 1937-38] 



8 65

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση όρων 

διακηρύξεως ενοικιάσεως Δικαιώματος Χρήσεως Υπόστεγων Μικρών 

και Μεγάλων Ζώων. 

ομοίως / [Δικαίωμα χρήσεως 

υπόστεγων μικρών μεγάλων ζώων 

1937-38]

9 66

Αποφάσεις για την καταβολή Φόρου Εγχώριων Προϊόντων. 

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον Ειδικό Οργανισμό και 

διαμαρτυρίες κατοίκων για την ενοικίαση του φόρου εγχώριων 

προϊόντων. 
ομοίως / [Φόρος εγχώριων 

προϊόντων 1937-38]

10 7 Αποφάσεις για την επιβολή Δημοτικού Φόρου Μεταβιβάσεως Ακίνητων. 
ομοίως / [Φόρος Μεταβιβάσεως 

ακινήτων 1937 – 38] 

11 8
Απόφαση για την επιβολή Δημοτικού Δικαιώματος Αποθηκών στο 

Μπεχτσινάρ. Περιλαμβάνεται ο κανονισμός

ομοίως / [Δικαίωμα χρήσεως 

Μπεχτσινάρ δημοτικών αποθηκών 

1937-38] 

12 26
Αποφάσεις για την επιβολή Δημοτικού Δικαιώματος Χρήσεως 

Δημοτικού Ύδατος. Περιλαμβάνεται σύνταξη κανονισμού. 
ομοίως / [Δικαίωμα χρήσεως 

δημοτικού ύδατος 1937-38]

13 9

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή Δικαιώματος 

Χρήσεως Δημοτικών Οδών από εταιρείες για την εγκατάσταση 

σιδηροδρομικών γραμμών. Περιλαμβάνεται σύνταξη κανονισμού. 

ομοίως / [Δικαίωμα χρήσεως 

δημοτικών οδών από εταιρείες για 

την εγκατάσταση σιδηροδρομικών 

γραμμών 1937-38] 

14

114 + 

1 εφ. 

Αποφάσεις για την επιβολή Φόρου Βιομηχανικών Προϊόντων. 

Περιέχονται επιστολές βιομηχάνων προς τον Δήμο, Δήμου προς 

Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και πληροφορίες για επίλυση 

διαφορών από την επιβολή του ανωτέρω φόρου. 

Περιλαμβάνεται φύλλο 

τετρασέλιδης εφημερίδας 

"Μέλλον Επαγγελματιών", 

Αθήνα, 12.2.1937
ομοίως / [Φόρος βιομηχανικών 

προϊόντων 1937-38] 

15

96+1 
χάρτης

Αποφάσεις για το Δικαίωμα Χρήσεως Μικρών και Μεγάλων Ζώων. 

Περιέχονται πρακτικά επιτροπής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και χάρτης 

μέρους της πόλεως. 
ομοίως / [43625 Φόρος 

αγοραπωλούμενων ζώων 1937-38]

16 6

Απόφαση για επιβολή δημοτικού φόρου σε εισοδήματα από οικοδομές, 

σε κέρδη από εμπορικές/ βιομηχανικές επιχειρήσεις, από εκμετάλλευση 

γαιών και επαγγελματιών. 

ομοίως [Φόροι α) επί εισοδημάτων 

εξ οικοδομών β) επί εισοδημάτων 

γαιών γ) επί κερδών εξ εμπορικών 

και βιομηχανικών επιχειρήσεων δ) 

Επί των αμοιβών υπηρεσιών 

ελευθέρων επαγγελμάτων 1937-38] 

17 6

Διάφορα έγγραφα που περιέχουν οδηγίες και πληροφορίες για την 

επιβολή επιμέρους φόρων, τέλους ή δικαιώματος υπέρ Δήμου 

Θεσσαλονίκης. ομοίως



12 1 181
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

Δήμου (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγή σύνθεσης επιτροπών κ.α.). 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ 17 / 35043-

37998]

2 101
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση προς απόρους, 

σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.α. ομοίως

3 13 Αποφάσεις που αφορούν σε πώληση δημοτικής εκτάσεως σε δημότες. ομοίως

4 7 Απόφαση για την προμήθεια διαφόρων ειδών. ομοίως

5 33
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

6 70 Αποφάσεις για διάφορα θέματα. ομοίως

13 1 238

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση και οργάνωση 

Δημοτικής Υπηρεσίας Παθητικής Αεράμυνης. Αλληλογραφία με 

στρατιωτικές αρχές. Περιλαμβάνεται απόφαση για εκπόνηση μελετών 

σχεδίου εκτάκτου ανάγκης. 

[Φάκελλος Γ/1β Στρατιωτικών 

Αρχών εν γένει έτος 1937 Θυρ.5] / 

[Φάκελλος Παθητικής Αεραμύνης 

1937]

2 336

Δημοσίευση διακηρύξεων για κατασκευή/επισκευή κτιρίων και άλλων 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προμήθεια διαφόρων ειδών και εκποίηση 

άλλων άχρηστων, από στρατιωτικές υπηρεσίες. Περιέχεται προκήρυξη 

για κατάταξη σε στρατιωτική υπηρεσία γυναικών αδελφών νοσοκόμων 

και αρρένων νοσοκόμων. ομοίως

3 392

Δημοσίευση διακηρύξεων οι οποίες αφορούν σε κατασκευή 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προμήθεια ειδών και εκποίηση άλλων  

άχρηστων από στρατιωτικές υπηρεσίες. Περιέχεται προκήρυξη για 

κατάταξη σε στρατιωτική υπηρεσία γυναικών αδελφών νοσοκόμων και 

αρρένων νοσοκόμων, όπως επίσης ευχαριστήριο κατάσβεσης πυρκαγιάς 

σε στρατιωτικό νοσοκομείο. ομοίως

14 1 52
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. 

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 13 / 5455-

12895]

2 59

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση προς απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.α. 

Περιλαμβάνονται ονομαστικοί κατάλογοι μαθητών ωδείων με ποσά και 

τμήματα φοίτησης. Επίσης οικονομική ενίσχυση σε Ένωση Συντακτών 

Θεσσαλονίκης για δεξίωση που παρέθεσε σε Τούρκους δημοσιογράφους 

που συνόδευαν μοίρα του τουρκικού στόλου. ομοίως

3 141
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως



4 24

Αποφάσεις που αφορούν στην κατασκευή διαφόρων έργων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα για την επισκευή θαλάμου όπου γινόταν 

διανομή συσσιτίου σε απόρους Ρώσους. Επίσης ψήφιση πιστώσεως για 

την αποπεράτωση Δημοτικού Ιατρείου αφροδίσιων νοσημάτων στο  

Θεαγένειο Νοσοκομείο. ομοίως

5 130

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε λειτουργικά και 

άλλα έξοδα, οικονομικές υποχρεώσεις , επιστροφές αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, επιβολή και απαλλαγή από φόρους και τέλη. 

Περιέχεται αναλυτική κατάσταση με τις πληρωμές αμαξαγωγιών  

διαδόχου, πρωθυπουργού, ακολούθων Ασφάλειας, δημοτικών 

συμβούλων κατά την υποδοχή του διαδόχου. ομοίως

6

129+1 

εφ. 

Αποφάσεις και έγγραφα για την εκμίσθωση χώρου στέγασης του 

ανατολικού παραρτήματος Ληξιαρχείου, αποφάσεις για ενοικίαση 

οικήματος στην Ακρόπολη για στέγαση ιατρείου. Περιέχονται πρακτικά 

μειοδοτικών δημοπρασιών.

Περιλαμβάνεται το φύλλο της 

Εφημερίδας "Εφημερίς των 

Βαλακανίων" 28.12.1932 

(τετρασέλιδο)

ομοίως / [9387 Γ/1α Φάκελλος 

Ανατολικού Παραρτήματος του 

Ληξιαρχείου 1937] 

7 44

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνεται αίτηση των ενοίκων της οικίας κυριότητος του Δήμου, 

στην οποία γεννήθηκε ο Κεμάλ Αττατούρκ (νυν Τουρκικό Προξενείο) 

για παράταση μίσθωσης. ομοίως

15 1 217
Αποφάσεις Δημάρχου και κοινοποιήσεις σε υπαλλήλους του Δήμου για 

προσλήψεις και διορισμούς. 
[Α/1α Διορισμοί και απολύσεις 

υπαλλήλων 1937 Θυρ.1]

2 160
Αποφάσεις Δημάρχου και κοινοποιήσεις σε υπαλλήλους για παραιτήσεις 

και απολύσεις για διάφορους λόγους. ομοίως

3 55
Αποφάσεις Δημάρχου για αποσπάσεις, μεταθέσεις, προαγωγές και 

μετακινήσεις υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

4 247
Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δήμαρχου για τη διατήρηση υπαλλήλων του 

Δήμου στις θέσεις τους στην υπηρεσία. ομοίως

5 4
Κοινοποιήσεις προς δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσεων για διάφορα 

ζητήματα προσωπικού. ομοίως

6 253
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για διορισμούς και απολύσεις 

υπαλλήλων. 

ομοίως / [Αποφάσεις Δημαρχιακής 

Επιτροπής Διορισμού και απολύσεως 

υπαλλήλων 1937] 

7 40
Αποδεικτικά κοινοποιήσεων αποφάσεων που αφορούν σε διάφορα 

θέματα του προσωπικού. ομοίως

16 1 95
Αλληλογραφία του Δήμου με διάφορες υπηρεσίες για θέματα 

συντάξεων.
[Φάκελλος Η/1γ Συντάξεις 1937/ 

Η/1γ]



17 1 235

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων, Οικονομικές Εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 

θέματα οικονομικού περιεχομένου σχετικά με στοιχεία δημοτών. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα δεύτερης 

χρήσης στην πίσω όψη προτυπώμενων 

εντύπων Δήμου. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1Β Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και Μετοχικόν Ταμείον του 

κατά γήν Στρατού. Έτος 1937 Θυρ 9]

2 244

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων, Οικονομικές Εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 

θέματα οικονομικού περιεχομένου σχετικά με στοιχεία δημοτών. ομοίως ομοίως 

3 291

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων, Οικονομικές Εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 

θέματα οικονομικού περιεχομένου σχετικά με στοιχεία δημοτών. ομοίως ομοίως 

4 241

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων, Οικονομικές Εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 

θέματα οικονομικού περιεχομένου σχετικά με στοιχεία δημοτών. ομοίως ομοίως 

5 187

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων, Οικονομικές Εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 

θέματα οικονομικού περιεχομένου σχετικά με στοιχεία δημοτών. ομοίως ομοίως 

18 1 83
Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του 

αναγκαστικού νόμου (572/37) περί αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας. 

(στο εξώφυλλο του υποφ.  

αναγραφόταν η ένδειξη 1938)

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2β Δημοτικού 

Συμβουλίου αποφάσεις αυτού κ.λ.π. - 

έτος 1937 Θυρ. 10]

2 50 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. ομοίως

3 31
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε απόρους, 

σωματεία, χήρες κ.α. ομοίως

4 87
Αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου οδών και 

περιοχών της πόλεως. ομοίως

5 132

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην εφαρμογή νέου 

οργανισμού Δήμου. Περιλαμβάνεται συγκριτική ανάλυση δαπανών και 

θέσεων προσωπικού παλαιού - νέου οργανισμού μετά την εφαρμογή του 

18/4/35 αναγκαστικού νόμου. 
ομοίως [27934 Α/2β ύποθεσις 

οργανισμού 1936  1937]

6 132

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και αλληλογραφία σχετικά με 

απολυθέντες υπαλλήλους δυνάμει του από 18-4-35 νόμου. 

Περιλαμβάνονται ονομαστικές καταστάσεις υπαλλήλων. 

ομοίως [57879 Φάκελλος 

απολυθέντων υπαλλήλων συνέπεια 

του από 18 Απριλίου 1935 

Αναγκαστικού Νόμου]

7 67

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνονται ενότητα εγγράφων σχετική με τη μετεγγραφή ακίνητου 

όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Αττατούρκ. ομοίως



19 1 253

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

Δήμου. Περιλαμβάνεται απόφαση για τον κανονισμό εισπράξεως τέλους 

διαφημίσεων. 
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

1937 / 14635-23939]

2 131
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, χήρες, ασθενείς, σωματεία. ομοίως

3 314

Αποφάσεις που αφορούν σε λειτουργικά έξοδα και άλλες δαπάνες για 

την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Επιστροφές ποσών, εκπτώσεις σε 

τέλη και παραγραφές χρεών. ομοίως

4 215
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 27
Αποφάσεις που αφορούν στην κατασκευή διαφόρων έργων μέσα στην 

πόλη. ομοίως

6 39

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην οικονομική 

ενίσχυση του Δημοτικού Νοσοκομείου για ανέγερση χειρουργείων και 

εργαστηρίου και ενίσχυση του προϋπολογισμού του. ομοίως

7 22

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην επιβολή Τελών και 

Δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών λουτρών 

Σέδες. ομοίως

8 105

Αποφάσεις που αφορούν στην εκποίηση ακίνητων του Δήμου. 

Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδρίασης επιτροπής, κατάσταση 

ακινήτων προς εκποίηση και προκηρύξεις δημοπρασίας πώλησης 

ακινήτων. 
ομοίως / [Αρ. 20907 Γ/1α Φάκελλος 

εκποιήσεως ακινήτων Δήμου 1937]

9 8

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε γνωμοδότηση κατά 

προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής της 

πόλεως. Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν δημοσίευση διακηρύξεως. ομοίως

20 1 182
Τηλεγραφήματα και ευχές πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για εθνικές 

επετείους, εγκύκλιες διαταγές και προγράμματα τελετών.  

[Φάκελλοι Η/1α, Η/1β, Η/1γ Η/1δ, 

Η/1ε, Η/1η 1937] / [Φάκελλος Η/1Δ 

Επίσημοι τελεταί, δεξιώσεις, 

προγράμματα εορτασμού δι έκθεσις 

κ.λ.π. έτος 1937/ Φάκελλος 26ης 

Οκτωβρίου 1937] 



2 196
Αιτήσεις δημοτών και απαντήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, 

οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης και για διάφορα άλλα θέματα. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Γ 

Αιτήσεις διαφόρου πάσης φύσεως 

εγγραφείσαι και μη απόρων 

βοηθημάτων επιχορηγήσεις εν γένει 

κ.λ.π. έτος 1937] 

3 26
Αλληλογραφία Δήμου με Δημόσιες Υπηρεσίες για θέματα σχετικά με τη 

γεωργία. 
ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Α 

Γεωργικά εν γένει έτος 1937] 

4 10 Αλληλογραφία Δήμου με δημόσιες υπηρεσίες για δασονομικά θέματα. 
ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Β 

Δασονομικά έτος 1937]  

5 203
Δικόγραφα δικαστικών κλητήρων για διορισμό εκτιμητών για συναφή 

θέματα. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Η/1Ε 

Δικόγραφα δικαστικών κλητήρων, 

διορισμοί εκτιμητών κ.λ.π. έτος 

1937] 

21 1 78
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Γ Οικονομικαί 

Εφορίαι, Ταμεία Εισπράξεων, 

Πληρωμών, Ενσήμων, Δημόσιον 

Καπνεργοστάσιον. Έτος 1937 

Θυρ.6/ Δελτία αποβιωσάντων 1937]

2 104
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. ομοίως

3 72
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. ομοίως

4 95
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. ομοίως

5 76
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. ομοίως

6 301
Δελτία αποβιωσάντων προς Εφορία της πόλεως, για υποθέσεις 

κληρονομιών, δωρεών και προικών. ομοίως

22 1 47

Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση του ξενοδοχείου και 

συμπληρωματικών χώρων των λουτρών Σέδες. Περιλαμβάνονται οι όροι 

διακήρυξης της ενοικιάσεως. 

[Φάκελλοι Β/1α, Β/1β 1937 Θυρ. 2] 

/ [Φάκελλος ενοικιάσεως 

Ξενοδοχείου Λουτρών Θέρμαι 

1937] 

2 31
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση παντοπωλείου Λουτρών Σέδες με 

πλειοδοτική δημοπρασία. 
ομοίως / [Φάκελλος Παντοπωλείου 

Λουτρών Θέρμαι 1937]

3 37
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση του γαλακτοπωλείου Λουτρών 

Σέδες με πλειοδοτική δημοπρασία. 

Ομοίως / [Φάκελλος ενοικιάσεως 

Γαλακτοπωλείου Λουτρών Θέρμαι 

1937]



4 36
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση κρεοπωλείου Λουτρών Σέδες με 

πλειοδοτική δημοπρασία. 

Ομοίως / [Φάκελλος ενοικιάσεως 

κρεοπωλείου Λουτρών Θέρμαι 

1937]

5 34 Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση αρτοποιείου Λουτρών Σέδες. 

Ομοίως / [Φάκελλος ενοικιάσεως 

Αρτοποιείου Λουτρών Θέρμαι 

1937] 

6 63

Έγγραφα που αφορούν υποθέσεις Δημοτικών Συμβούλων όπως 

παραιτήσεις, απουσίες, ορισμός αναπληρωτών. Αναφέρεται η απόλυση 

του Δημάρχου Μάνου για βαρύτατη αμέλεια σε βάρος του Δήμου. 

Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1Α 

Δήμαρχος, Δημ Σύμβουλοι, 

Πάρεδροι Δήμου, Επ. Δημ. 

Συμβούλιον - έτος 1937] 

7 75

Έγγραφα και αλληλογραφία με υπηρεσίες για την οργάνωση και 

εύρυθμη λειτουργία λουτρών Σέδες. Περιλαμβάνεται κανονισμός 

λειτουργίας και ειδικός οργανισμός ανθελονοσιακού συνεργείου
Ομοίως / [Γρ/1β Φάκελλος 

Λουτρών Σέδες 1936] 

8 154
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και έγγραφα που αφορούν στη 

σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Ομοίως / [Β/1β Φάκελλος 

Βιβλιοθήκης 1936-1937] 

9

157 + 

1 εφ. 

Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση ακινήτων Δήμου, ανοιχτών 

χώρων σε λαϊκές αγορές, δημοτικών καταστημάτων κ.α. 

Περιλαμβάνονται δημοπρασίες, όροι διακηρύξεων, συμβόλαια, 

επιστολές για ανάθεση ασφαλείας σε ιδιωτικές εταιρείες, εκδήλωση 

ενδιαφέροντος οικοδομικού για συμμετοχή στην ανέγερση σφαγείων. 

Περιλαμβάνεται το φύλλο της 

Εφημερίδας "Μακεδονία",  

29.10.1936 (εξασέλιδο)

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Β/1β Δημαρχιακόν 

Κατάστημα, Δημοτικά Κτηματα, Λουτρά 

Σέδες, Νεκροταφεία, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, Δημαρχείον, Ενοικιάσεις και 

επισκευαί αυτών, έπιπλα και σκεύη 

δημοτικών γραφείων και δωρεαί..- έτος 

1937] 

10 132

Έγγραφα για ενοικίαση ακινήτων του Δήμου, ανοιχτών χώρων λαϊκές 

αγορές, δημοτικών καταστημάτων κ.α. Περιλαμβάνονται πρακτικά 

μειοδοτικών δημοπρασιών, όροι διακηρύξεως, συμβόλαια κ.α. ομοίως

11 150
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση ακινήτων του Δήμου, ανοιχτών 

χώρων σε λαϊκές αγορές, δημοτικών καταστημάτων κ.α. ομοίως

23 1 202 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό

[Φάκελλος Γ/1α Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1937 Θυρ. 18 38017-

46196]

2 166
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση του Δήμου 

προς απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς. ομοίως

3 72
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις λόγω τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου. ομοίως

4 32
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 84
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως



6 206
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε λειτουργικά και 

άλλα έξοδα. ομοίως

7 170
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τη διοργάνωση 

τελετών, εκδηλώσεων, εορτασμών, δεξιώσεων κ.α. ομοίως

8 50 Αποφάσεις για διάφορα θέματα. ομοίως

24 1 86

Αλληλογραφία με Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές που αφορά σε 

υποβολή μηνύσεων και ανταλλαγή πληροφοριών για παραπτώματα - 

αδικήματα δημοτών.

[ΣΤ/1β Αναγγελίαι κατά οφειλετών 

Δήμου 1937 ΣΤ/1α] / 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1 Β Δικαστικαί 

Αρχαί 1937] 

2 166
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. 
[ΣΤ/1β Αναγγελίαι κατά οφειλετών 

Δήμου 1937 ΣΤ/1α]

3 164
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. ομοίως

4 130
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. ομοίως

5 169
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. ομοίως

6 179
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. ομοίως

7 115
Αναγγελίες κατά οφειλετών Δήμου για αποπληρωμή χρεών και 

βεβαιώσεις μη οφειλής. ομοίως

25 1

180 + 3 

κατόψει

ς 

Προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων Δήμων της Ελλάδος και αποστολή 

προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για δημοσίευση. 

Περιλαμβάνονται τρία (3) 

μηχανολογικά σχέδια - κατόψεις. 

[Γ΄ Διακήρυξη δημοπρασίας Δήμου 

έτους 1937-38]

2

179 + 

2 τεύχη

Προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων Δήμων της Ελλάδος για 

δημοσίευση. 

Περιλαμβάνονται δυο τεύχη με κανονισμό 

λειτουργίας Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, δελτία για εμπόρους και 

αντιπροσώπους καθώς και αιτήσεις 

συμμετοχής. ομοίως

3 172
Προκηρύξεις δημοτικών διαγωνισμών διαφόρων Δήμων και αποστολή 

τους για δημοσίευση. ομοίως

4

136 + 

2 κατ. 

Προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων Δήμων και αποστολή τους για 

δημοσίευση.

Περιλαμβάνονται δυο (2) 

μηχανολογικά σχέδια - κατόψεις. ομοίως



5

115 + 

4 κατ.

Προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων Δήμων προς τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης για δημοσίευση. Περιλαμβάνονται μελέτες και 

προϋπολογισμός δαπάνης ανεγέρσεως τμήματος του Νοσοκομείου Ι. 

Σισμανόγλου Κομοτηνής καθώς και τέσσερα (4) μηχανολογικά σχέδια - 

κατόψεις. ομοίως

26 1 48
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία Δήμου με λιμενικές και 

τελωνειακές αρχές. 

[Φάκελλοι Γ/1γ, Γ/2α, Γ/2δ, Γ/2ε, 

Γ/2στ, Γ/2γ, Γ/2η, Γ/2θ 1937 Θυρ. 

5] / [Φάκελλος Γ/2Η Λιμενικά 

Τελωνειακά, Λιμενικά Ταμεία, 

Κρατικόν Χημείον, έτος 1937] 

2 48
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Δημόσιες Αρχές και 

Σωφρονιστικά Ιδρύματα. 
Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Θ 

Φυλακαί Σωφρονιστήρια έτος 1937] 

3 38
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Ληξιαρχείο για πράξεις 

γεννήσεων, θανάτου και άλλα που αφορούν δημότες. 

Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Ζ 

Ληξιαρχείον και ληξιαρχικά έτος 

1937] 

4 6
Αλληλογραφία με Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων, Γραφείο Σχεδίου 

Πόλεως και Διεύθυνση Υγιεινής για διάφορα θέματα. 

Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2ΣΤ Γραφείον 

Σχεδίου Πόλεως, Κτηματική Ομάς, 

Νομομ. Μηχανικού, Επιθεώρησις Δημ. 

Έργων, Ταμείον Μόνιμων 

Οδοστρωμάτων και ΣΕΚ 1937] 

5 60
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Δημόσιες Αρχές για 

ζητήματα δημόσια υγείας. 
Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Ε 

Δημόσια Υγεία έτος 1937]

6 8 Αλληλογραφία Δήμου με τη διεύθυνση Τ.Τ.Τ για διάφορα θέματα.  
Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Α 

Τ.Τ.Τ. έτος 1937]

7 5 Αλληλογραφία με Πυροσβεστική Υπηρεσία για διάφορα θέματα. 
Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Δ 

Πυροσβεστείον έτος 1937] 

8 50
Αλληλογραφία με Αστυνομικές Αρχές για τη διευθέτηση διαφόρων 

θεμάτων δημοσίας τάξεως. 

Ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Γ 

Αστυνομικών αρχών εν γένει, έτος 

1937] 

27 1 124
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

Δήμου. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1933. 
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

2 113
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

Δήμου. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

3 88
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

Δήμου. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

4 114
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση προς απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.λ.π. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]



5 27
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων κ.α. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

6 51 Αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

7 127
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

8 127 Αποφάσεις που αφορούν σε λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

9 16
Αποφάσεις που αφορούν το Δημοτικό Νοσοκομείο και το Βρεφοκομείο 

"Άγιος Στυλιανός". ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

10 28 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν διάφορα θέματα. ομοίως
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

5-5351 Θυρ.13]

28 1 102
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Β Δημοσίων 

Κτημάτων, Υποθηκοφυλακείου, 

Κεντρ. Γραφ. Ανταλλαγής και 

Μεταφρ. Γραφείον. Έτος 1937 Θυρ. 

5]

2 105
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

3 96
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

4 102
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

5 91
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

6 92
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

7 102
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

8 46
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιουσίας τους (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως 

29 1 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου.
[Φάκελλος Υπουργείων Δ/1α, Δ/1β, 

Δ/1γ, Δ/1δ, Δ/1ε 1937 Θυρ.6]

2 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1Β Υπουργείον 

Υγιεινής, Πρόνοιας, Συγκοινωνίας 

και Γεωργίας, έτος 1937] 



3 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1Γ Υπουργείον 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και 

Εθνικής Οικονομίας, έτος 1937] 

4 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1Δ Υπουργείον 

Παιδείας, Οικονομικών (πολεμ. 

αποζημιώσεως) και Τουρισμού, 

έτος 1937] 

5 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Δ/1Ε Υπουργείον 

Στρατιωτικών, Ναυτικών και 

Αεροπορίας, έτος 1937] 

30 1 2
Φάκελος κενός περιεχομένου. Διασώθηκε μόνο το εξώφυλλο του 

υποφακέλου. 

[Φάκελλος Η/1στ Πιστοποιητικά 

απορίας πρωσοποκρατουμένων 

1937] 

31 1 135

Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου και Κοινότητος κ.α. ενώπιον διοικητικών, 

πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1931. 

[Φάκελλος Στ/1α Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξ. Δικηγόρων 

1937]

2 47
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

3 66
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

4 103

Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.λ.π. ενώπιον διοικητικών, 

πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων. ομοίως

5 90
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

6 124
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

7 117

Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ενώπιον διοικητικών, 

πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων. ομοίως

8 81
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

9 116
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

10 103
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως



11 107
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

12 111

Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ενώπιον διοικητικών, 

πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων. ομοίως

13 120
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

14 115
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

15 115
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

16 78
Έγγραφα δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως γνωματεύσεων 

για διάφορα θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

32 1 133

Έγγραφα, αποφάσεις για την εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

μηχανικά στοιχεία, τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών 

εργολάβου για την κατασκευή τμήματος ανωνύμου οδού από Θ. Χαρίση 

μέχρι την οδό Αθηνών. 

[Α/Γ 1936-37 17-26/17 

"Κατασκευή τμήματος ανωνύμου 

οδού παρά την οδόν Υμηττού από 

οδού Θεαγένους Χαρίση μέχρις 

οδού Αθηνών"] 

2 33

Έγγραφα, αποφάσεις. προϋπολογισμοί, τοπογραφικά σχέδια, 

πιστοποιήσεις πληρωμών για την πλακόστρωση τεσσάρων πλατειών 

κοντά στην εκκλησία του νεκροταφείου Ευαγγελίστριας.

[Α/Γ 1936-37 17-26/18 "Διά την 

πλακόστρωση 4 πλατειών παρά την 

εκκλησίαν Νεκροταφείου 

Ευαγγελιστριας"]

3 30

Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, πιστοποιήσεις πληρωμών για  

την επισκευή κεντρικής οδού Ισραηλιτικού συνοικισμού 151 και 

τμήματος Παπάφη.

[Α/Γ 1936-37 17-26/19 "Διά την 

επισκευήν της κεντρικής οδού του 

Ισραηλιτικού Συν/μου 151 και τμήματος 

οδού Παπάφη"] 

4 33

Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, μηχανικά στοιχεία, 

πιστοποιήσεις πληρωμών, για την κατασκευή λιθόστρωτου από οδό 

Αλλατίνι μέχρι συνοικισμό Αγ. Νικολάου. 

[Α/Γ 1936-37 17-26/20 "Κατασκευή 

λιθόστρωτου από οδού Αλλατίνι μέχρι 

συνοικισμού Αγ. Νικολάου"]

5 71
Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, πιστοποιήσεις πληρωμών για  

κατασκευή τμήματος δρόμου του συνοικισμού Αλλατίνη. 

[Α/Γ 1936-37 17-26/21 "Κατασκευή 

τμήματος της ανωνύμου κεντρικής 

λεωφόρου του συ/μου οδού Αλλατίνι"] 

6 127

Έγγραφα, αποφάσεις για εγκατάσταση εργολάβου, προϋπολογισμοί, 

μηχανικά στοιχεία, τοπογραφικά σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών για 

κατασκευή τμήματος οδού Θέρμης.

[Α/Γ 1936-37 17-26/22 "Κατασκευή 

τμήματος οδού Θέρμης από Αλλατίνι 

μέχρις οδού Κυδωνίων"]

7 83
Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμός, τοπογραφικά σχέδια, 

πιστοποιήσεις πληρωμών για κατασκευή τμήματος οδού Μεθώνης.
[Α/Γ 1936-37 17-26/23 "Οδός 

Μεθώνης"] 



8 41

Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, μηχανικά στοιχεία, τοπογραφικά 

σχέδια, πιστοποιήσεις πληρωμών εργολάβου για την κατασκευή 

τμήματος οδού Ζεΐντελίκ. 

[Α/Γ 1936-37 17-26/24 "Κατασκευή της 

οδού Ζεΐντελικ από οδού Λοιμωδών 

Νόσων - Μοναστηρίου"]

9 74

Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, τοπογραφικά σχέδια, 

πιστοποιήσεις πληρωμών εργολάβου για κυβογρανιτόστρωση οδού 

Ευριπίδου.

[Α/Γ 1936-37 17-26/25 

"Κυβογρανιτόστρωση της οδού 

Ευριπίδου από της οδού Αριστοτέλους 

μέχρι της οδού Αγ. Δημητρίου"] 

10 72

Έγγραφα, αποφάσεις, προϋπολογισμός, τοπογραφικά σχέδια, 

πιστοποιήσεις πληρωμών εργολάβου για κατασκευή τμήματος οδού 

Ανθέων. [Α/Γ 1936-37 17-26/26 ""] 

33 1 73

Έγγραφα που αφορούν σε διάφορες δαπάνες όπως κατασκευή οδών και 

οικονομική ενίσχυση συλλογών και φορέων. Περιλαμβάνονται 

πρωτόκολλα ορκωμοσίας υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης. ["Απολογισμός 1936-1937"]

34 1 218

Αλληλογραφία με άλλους δήμους για θέματα δημοτολογίου και άλλα 

υπηρεσιακά ζητήματα. Περιλαμβάνεται προσκλητήριο από Τολέδο και 

Οχάιο. 

[Ε/1 Α 1937 "Κοινότητες, Δήμοι, 

Ένωσις Δήμων, Συμβούλιον 

Επικρατείας"]

2 158
Αλληλογραφία με άλλες κοινότητες της Θεσσαλονίκης και της 

υπόλοιπης χώρας για ζητήματα δημοτολογίου. ομοίως

35 1 56

Αλληλογραφία με δικαστικές αρχές άλλων πόλεων για πιστοποιητικά 

οικογενειακής κατάστασης και πλησιέστερων συγγενών, ζητήματα 

συντάξεως κ.α. 

(στο σύνολό του περιέχει 

έγγραφα του 1939)

[ΣΤ/1 Β 1937"Δικαστικαί 

Αρχαί"]

2 291
Έγγραφα και αλληλογραφία με δικαστικές αρχές για κατασχέσεις και 

πλειστηριασμούς ακινήτων, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

(περιέχει έγγραφα του 1939 

και του 1940)

Ομοίως / ["Αναγγελίαι κατά 

οφειλετών" 1939] 

3 126
Έγγραφα και αλληλογραφία με δικαστικές αρχές για κατασχέσεις και 

πλειστηριασμούς ακινήτων, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Ομοίως / ["Αναγγελίαι κατά 

οφειλετών" 1939] 

4 168
Έγγραφα και αλληλογραφία με δικαστικές αρχές για κατασχέσεις και 

πλειστηριασμούς ακινήτων, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Ομοίως / ["Αναγγελίαι κατά 

οφειλετών" 1939] 

5 110
Έγγραφα και αλληλογραφία με δικαστικές αρχές για κατασχέσεις και 

πλειστηριασμούς ακινήτων, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

(οι υποφάκελοι 2-5 αποτελούν 

ενότητα)

Ομοίως / ["Αναγγελίαι κατά 

οφειλετών" 1939] 

36 1 120
Αλληλογραφία με άλλες δημοτικές υπηρεσίες για θέματα όπως: 

πιστοποιητικά, αιτήσεις, εργατικά ημερομίσθια κ.α. 

[1937 Α/2 α "Δ/σις Δ/κων υπηρεσιών, 

γραφείον πρωτοκόλλου, κληρονομιών, 

στατιστικής, δημοτολογίου, 

στρατολογίας"] 

2 87
Αλληλογραφία με ταμεία αλληλοβοήθειας, ασφάλισης δημοτικών 

υπαλλήλων για οδοιπορικά, συντάξεις, έξοδα κηδείας κ.α. 

[1937 Α/2 β "Συντάξεις Δημ. υπαλλήλων, 

Ταμείον Προνοίας και Ταμείον 

Ασφαλίσεως αυτών"]



3 57
Έγγραφα και αποφάσεις για δημοπρασίες ενοικίασης ακινήτων, 

δικαιωμάτων του Δήμου, κατασκευής και εκποίησης υλικών. 
[Α/2 γ "Δημ. Επιτροπής αποφάσεις 

αυτής, προσκλήσεις κλπ."] 

4 287
Έγγραφα και αποφάσεις για αναγκαστικό πλειστηριασμό, δημοτικούς 

φόρους, δικαστικές δαπάνες, ακίνητα κ.α. 

[1937 Α/2 δ "Δ.Ο.Υ., Τμημ. Λογιστηρίου 

Ελέγχου Γρ. Κτηματικόν, Διαχ. Υλικού, 

Δαπανών δια λογαριασμόν τρίτων, Τμήμα 

Πρ/σμου, Γρ. Διαχ. Ταμ. Τμήματος, Γρ. 

Λογ. Ταμ. Τμήματος"] 

5 185

Έγγραφα και αποφάσεις για υποθέσεις υπαλλήλων Απ. Κουκούλη και Ν. 

Αμπαδογιάννη και για απολύσεις, διαθεσιμότητες και 

επανατοποθετήσεις υπαλλήλων. 
[1937 Α/2 δ "Φάκελλος Ελέγχου 

Δήμου"]

6 136
Έγγραφα και αλληλογραφία με υπηρεσίες για διάφορα θέματα όπως: 

υδραυλικές εγκαταστάσεις, έργα οδοποιίας, αναρρωτικές άδειες κ.α. 

[1937 Α/2 ε "Υπηρ. Δ.Τ.Υ. Τμήμα 

κατασκευών, Γρ. Υδραυλικού, Τμήμα 

Φωτισμού και Κινήσεως, Τμήμα 

Καθαριότητος] 

7 116

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας, 

άδειες και απολύσεις υπαλλήλων, υγειονομικά μέτρα για τήρηση 

καθαριότητας.

(Περιέχει δύο φωτογραφίες με δίτροχα 

που ρίχνουν μπάζα τις οδούς 

Διοικητηρίου και Κωστή Παλαμά). 

[1937 Α/2 ε "Φάκελλος υπηρεσίας 

Καθαριότητος"]

8 14 Έγγραφα της υπηρεσίας δημοτικών λαχείων και συσσιτίων. 
[1937 Α/2 ζ "Δημοτικά Συσσίτια 

και Λαχεία"]

9 29
Αλληλογραφία με φορείς (Μητρόπολη, φιλανθρωπική εταιρεία κ.α.) και 

υπηρεσίες για ζητήματα του δημοτικού νεκροταφείου. [Α/2 η "Φάκελλος Νεκροταφείων"] 

10 10
Έγγραφα και αλληλογραφία με διεύθυνση υγιεινής για λειτουργία 

δημοτικών φαρμακείων και ιατρείων, μέτρα πρόληψης ασθενειών κ.α. 
[1937 Α/2 στ "Δ/σις Υγιεινής 

(Φαρμακεία, Ιατρεία κλπ.)]

11 107
Έγγραφα, προϋπολογισμοί, μελέτες και παρατηρήσεις μηχανικών και 

τοπογράφων για την κατασκευή της οδού 40 Εκκλησιών. [1937 Α/2] 

37 1 219

Έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση και διάθεση δημοτικών ακινήτων 

(εκμισθώσεις, παραχωρήσεις). Αλληλογραφία σχετικά με την 

κυριότητα/ενοικίαση του ''Κήπου Πριγκίπων Μπεξινάρ''.  

Περιλαμβάνονται (2) 

τοπογραφικά σχέδια. [15ος] / [Αρχείον 1937] 

2 112
Έγγραφα που αφορούν απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις δημοτικών 

ακινήτων (ειδοποιήσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων).

Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο. [15ος] / [Αρχείον 1937] 

3 48
Παραχωρήσεις πάγκων/μαγαζιών σε μικροπωλητές των δημοτικών 

αγορών πλατείας Βλάλη και Βαρδαρίου. 
Περιλαμβάνονται φωτογραφίες (2) και 

δελτίο ταυτότητας μικροπωλητή. [15ος] / [Αρχείον 1937] 

4 131

Υπηρεσιακά θέματα που αφορούν προσκλήσεις κτηματικής επιτροπής, 

καταστάσεις υπαλλήλων, προσλήψεις, μισθοδοσίες, άδειες, 

ανακοινώσεις διατάξεων/εγκυκλίων. [15ος] / [Αρχείον 1937] 



5 43
Έγγραφα που αφορούν προμήθειες και δαπάνες του Δήμου για έντυπα, 

γραφική ύλη, επισκευές κ.α. 

(οι υποφάκελοι 1, 2, 3, 4 και 5 

αποτελούσαν ενότητα). [15ος] / [Αρχείον 1937] 

6 83

Έγγραφα που αφορούν τη διένεξη του Δήμου και της Εταιρείας 

Μακεδονικών Επιχειρήσεων για την κυριότητα και εκμίσθωση 

οικοπέδου στην περιοχή της Αγ. Φωτεινής (πρώην τούρκικου 

νεκροταφείου). 

[15ος] / [Γήπεδον οδού 

Μανουσογιαννάκη αριθμ. 

Κτηματολογίου 45 Ενοικιαστής Αλ. 

Λέτσας]

1938 1 1 98 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

2 167 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

3 123
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση προς απόρους, 

σωματεία, χήρες ασθενείς κ.α. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

4 167
Αποφάσεις που αφορούν σε απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις δικαιούχων 

και ρυμοτόμηση περιοχών της πόλεως
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

5 119 Αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

6 82
Αποφάσεις που αφορούν στην κατασκευή διαφόρων έργων μέσα στην 

πόλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

7 143
Αποφάσεις, έγγραφα, αλληλογραφία, αναλυτικές καταστάσεις εσόδων 

και εξόδων που αφορούν την κατάρτιση του προϋπολογισμού 1938-39. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

8 58 Αποφάσεις που αφορούν το Δημοτικό Νοσοκομείο. 

περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1936
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

9 170
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν λειτουργικά και άλλα 

έξοδα του Δήμου. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

10 39
Αποφάσεις που αφορούν έσοδα του Δήμου, κυρίως από ενοικίαση 

δημοτικών χώρων. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

11 174 Αποφάσεις που αφορούν δημοτικά τέλη. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

12 44
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και έγγραφα που αφορούν στην 

ενοικίαση καταστήματος λουτρών Σέδες. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

13 81 Αποφάσεις για διάφορα θέματα. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 / 61276-69397]

2 1 118

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό του Δήμου. / 

Περιλαμβάνονται αναλυτικό «φύλλον μητρώου υπαλλήλου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης»

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1934
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 Θυρ 16062-26079]

2 122 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1937 ομοίως



3 94 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1937 ομοίως

4 168
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση προς απόρους, 

σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.α. ομοίως

5 99
Αποφάσεις που αφορούν σε απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις δικαιούχων 

και τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου. ομοίως

6 135

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. Περιέχεται έντυπο "Πίναξ απογραφής" για την 

καταγραφή φορτηγών οχημάτων του Δήμου. 

περιέχονται έγγραφα από το 

1936 ομοίως

7 51

Αποφάσεις που αφορούν στην κατασκευή διαφόρων έργων. 

Περιλαμβάνεται ενότητα εγγράφων για εξυγιαντικά έργα και 

επιχωμάτωση επωδών εκτάσεων στην τοποθεσία των Νέων Σφαγείων 

Θεσσαλονίκης. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 Θυρ 16062-26079]

8 30
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε τέλη και δημοτικές 

εισφορές. ομοίως

9 149
Αποφάσεις που αφορούν σε λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου και 

έσοδα από ενοικίαση δημοτικών χώρων 

περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1930 ομοίως

10 145
Αποφάσεις που αφορούν λειτουργικά και άλλα έξοδα και έσοδα από 

ενοικίαση δημοτικών χώρων. ομοίως

11 28
Αποφάσεις που αφορούν στην ενοικίαση δημοτικών καταστημάτων, 

δημοτικών λουτρών Σέδες. ομοίως

3 1 211 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 40033-48954]

2

244 + 

1φ.
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.α. 

Περιλαμβάνεται φωτογραφία 

του ναού Αγ. Ιωάννου στον 

συνοικισμό Κατιρλή. ομοίως

3

210+2

φ.
Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση προς απόρους, 

σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.α. 

Περιλαμβάνονται 2 

φωτογραφίες εγγράφων σε 

σμίκρυνση. ομοίως

4 113 Αποφάσεις που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται άγγραφα για 

προμήθεια επίπλων Δημ. 

Βιβλιοθήκης. ομοίως

5 67

Αποφάσεις που αφορούν σε απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις και αλλαγές 

του ρυμοτομικού σχεδίου. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής 

όπου βρίσκεται "Η οικία στην οποία γεννήθηκε ο Πρόεδρος της 

Τουρκικής Δημοκρατίας". 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 40033-48954]



6 110

Αποφάσεις που αφορούν στην κατασκευή διαφόρων έργων. 

Περιλαμβάνονται μελέτες και αρχιτεκτονικά σχέδια για την 

ανακατασκευή πτέρυγας Δημοτικού Νοσοκομείου και ανοικοδόμηση 

χειρουργείων. ομοίως

7 88
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε δημοτικά 

δικαιώματα, τέλη και φόρους. ομοίως

8

198 + 

1 έντ. Αποφάσεις που αφορούν σε λειτουργικά και άλλα έξοδα. 

Περιλαμβάνεται προϋπολ. 

Δημοτικού Νοσοκομείου 

1937/ 38, σε τεύχος 8 σελίδων ομοίως

9 88

Αποφάσεις που αφορούν διάφορα θέματα. Περιλαμβάνεται απόφαση για 

τη λήξη του προνομίου της εταιρείας διανομής ύδατος και την 

υφιστάμενη διαφορά μεταξύ αυτής και του Δήμου. ομοίως

4 1 88
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία Δήμου με στρατιωτικές 

αρχές. 

[Φάκελλοι Δ/1α, Δ/1β, Δ/1γ, Δ/1δ, και 

Δ/1ε, Δ/1ζ, 1938]/ [Φάκελλος Δ/1Ε 

Υπουργείον Στρατιωτικών, Ναυτικών και 

Αεροπορίας, έτος 1938] 

2 88
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

ομοίως / [Φάκελλος Δ/1Α 

Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον, έτος 1938] 

3 63
Αλληλογραφία με Υπουργεία Υγιεινής, Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας.

Περιέχονται έγγραφα από το 

1934. 

ομοίως / [Φάκελλος Δ/1Β Υπουργείον 

Υγιεινής, Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας, έτος 1938]  

4 63

Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπουργεία 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας για θέματα 

αρμοδιοτήτων τους. 

ομοίως / [Φάκελλος Δ/1Γ Υπουργείον 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθνικής 

Οικονομίας, έτος 1938] 

5 10
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με υπουργεία Παιδείας 

και Οικονομικών. 

ομοίως / [Φάκελλος Δ/1Δ Υπουργείον 

Παιδείας και Οικονομικών πολεμ 

αποζημιώσεως και Τουρισμού, έτος 1938] 

6 162
Αλληλογραφία με υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Ένωση 

Δήμων και Κοινοτήτων για θέματα για τη λειτουργία των Δήμων. 

Περιλαμβάνονται ΦΕΚ, διαταγές, 

εγκύκλιοι και εξώφυλλο που 

λειτουργεί ως κατάλογος 

περιεχομένων του υποφακέλου. 

ομοίως / [Ειδικός Φάκελλος Νόμων 

και Διαταγμάτων 1938] 



5 1α 88
Αλληλογραφία με Ταμείο Ασφαλίσεως δημοτικών και κοινοτικών 

υπαλλήλων για μισθοδοσία και ασφάλιση υπαλλήλων. 

[Φάκελλοι Α/1β, Α/2α, Α/2γ, Α/2δ, 

Α/2ε, Α/2στ, Α/2ζ και Α/2η] / 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/1β Συντάξεις δημ. 

υπαλλήλων και Ταμείο Πρόνοιας 

αυτών, έτος 1938/ Φάκελλος 

Ταμείου Ασφαλίσεως δημοτικών 

και κοινοτικών υπαλλήλων 1938] 

1β 19
Αλληλογραφία με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 

εγκατάσταση - στέγαση ιατρείων  του. ομοίως 

2 203
Αλληλογραφία με υπηρεσίες και ιδιώτες για διοικητικά ζητήματα, 

θέματα στατιστικής, στρατολογίας, έκδοση πιστοποιητικών κ.α. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2α Δ/νσις 

Δ/κων Υπηρεσιών Γραφείον 

Πρωτοκόλλου Κληρονομιών, 

Στατιστικής, Δημοτολογίου, 

Στρατολογίας, έτος 1938] 

3 47
Προσκλήσεις προς μέλη διοικούσης επιτροπής Δήμου για διενέργεια 

μειοδοτικής δημοπρασίας για προμήθεια διαφόρων ειδών. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Γ Δημ. 

Επιτροπής αποφάσεις αυτής, 

προσκλήσεις – έτος 1938]  

4 121
Αλληλογραφία με Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο 

Εσωτερικών και άλλες υπηρεσίες για θέματα οικονομικού περιεχομένου.

Περιλαμβάνονται έγγραφα και 

του 1937. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Δ Δ.Υ. Τμήμα 

Λογιστηρίου, Ελέγχου Γρ. Κτηματικόν Διαχ 

υλικού Δαπανών δια λογαριασμόν τρίτων. 

Τμήμα Πρ/σμου. Γρ. Διαχ Τμήματος, Γρ. Λογ. 

Ταμ. Τμήματος. Έτος 1938] 

5α 231
Αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες που αφορά σε θέματα 

της υπηρεσίας καθαριότητος.

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Ε Υπηρ Δ.Τ.Υ. 

Τμήμα Κατασκευών, Γρ. Υδραυλικόν, Τμήμα 

Φωτισμού και Κινήσεως Τμήμα Καθαριότητος 

έτος 1938/ Φάκελλος Υπηρεσίας Καθαριότητος 

1938] 

5β 153

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αλληλογραφία με κρατικές 

υπηρεσίες και εσωτερικά έγγραφα που αφορούν θέματα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα από 

το 1933. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Ε Υπηρ 

Δ.Τ.Υ. Τμήμα Κατασκευών, Γρ. 

Υδραυλικόν, Τμήμα Φωτισμού και 

Κινήσεως Τμήμα Καθαριότητος έτος 

1938] 

6 81

Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες για θέματα που 

αφορούν στην δημόσια υγεία, στη σύσταση και λειτουργία Φαρμακείων, 

ιατρείων κ.α. ομοίως  

7 2
Έγγραφο που αφορά στα δημοτικά συσσίτια και την υπηρεσία 

Δημοτικών λαχείων. 

ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Ζ 

Δημοτικά συσσίτια και λαχεία, έτος 

1938] 

8 58
Αλληλογραφία και εσωτερικά έγγραφα που αφορούν στην οργάνωση, 

τον έλεγχο και την λειτουργία των δημοτικών νεκροταφείων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα του 

έτους 1937. 
ομοίως / [ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α/2Η 

Δημοτικά νεκροταφεία έτος 1938] 



6 1 106

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. 

[Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 

διαφόρων δημοτών και υπαλλήλων 

1938]

2 105

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

3 111

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

4 106

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

5 97

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

6 70

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και χρόνο προϋπηρεσίας 

υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

7 59

Εσωτερικά έγγραφα και αλληλογραφία για έκδοση πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων σχετικών με οικονομικά θέματα δημοτών, γραμμάτια 

πληρωμής κ.α. ομοίως

8 15
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

ταυτότητας δημοτών. 

Περιέχονται τρεις φωτογραφίες 

δημοτών που επισυνάπτονται στα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. ομοίως

9 17
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

σχετικά με τίτλους ιδιοκτησίας. ομοίως

10 8
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

και βεβαιώσεων επαγγέλματος δημοτών. ομοίως

11 11
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών 

απορίας. ομοίως

12 3
Έγγραφα που αφορούν στην έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων κατόπιν 

αιτήσεως δημοτών. ομοίως

13 32
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν στην έκδοση διαφόρων 

πιστοποιητικών κατόπιν αιτήσεως δημοτών. ομοίως

7 1 151
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος, κ.α. 

Περιέχονται έγγραφα των ετών 

1936-1937.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΤ/1Α Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων, έτος 

1938] 



2 103
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

3 149
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

4 124
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

5 119
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

6 114
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

7 123
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

8 130
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

9 131
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

10 125
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

11 128
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. 

12 127
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

13 126
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

14 81
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

15 29
Αντίγραφα εγγράφων δικαστικών αποφάσεων και νομικής φύσεως 

γνωματεύσεων για θέματα Δήμου, Κοινότητος κ.α. ομοίως

8 1 39
Αλληλογραφία με τη Γεωργική Υπηρεσία και δημότες για γεωργικά 

θέματα.
[Φάκελλοι Η/1α, Η/1β, Η/1γ 1938] / 

[Η/1Α Γεωργικά εν γένει έτος 1938] 

2 29
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με δασαρχείο για 

δασονομικά θέματα. 
ομοίως / [Η/1Β Δασονομικά 

θέματα, έτος 1938] 

3 106 Αιτήσεις Δημοτών για θέματα προσλήψεων. 

ομοίως / [Η/1Γ Αιτήσεις διαφόρου πάσης 

φύσεως εγγραφείσαι και μη απόρων 

βοηθημάτων επιχορηγήσεις εν γένει 

κ.λ.π., έτος 1938]

4 106 Αιτήσεις Δημοτών για θέματα προσλήψεων. ομοίως  



5 106 Αιτήσεις Δημοτών για θέματα προσλήψεων. ομοίως  

6 93 Αιτήσεις Δημοτών για θέματα προσλήψεων. ομοίως  

7 28 Αιτήσεις Δημοτών για οικονομική ενίσχυση. ομοίως  

8 65 Αιτήσεις Δημοτών για έκδοση πιστοποιητικών. ομοίως  

9 51
Αιτήματα για οικονομική αποζημίωση σε βάρος υπαλλήλων άλλα και 

του Δήμου. Αντίστοιχο αίτημα Δήμου σε βάρος δημότη. ομοίως  

10 39 Αιτήματα Δημοτών για διάφορα θέματα και άλλα έγγραφα. ομοίως 

9 1 100
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα.
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Β Στρατιωτικών Αρχών 

εν γένει έτος 1938]

2 123
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

3 108
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

4 117
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

5 104
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

6 105
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

7 81
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

8 74
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για 

αντίστοιχα θέματα. ομοίως

9 104

Αλληλογραφία με Στρατιωτικές Αρχές και υπηρεσίες, εγκύκλιοι και 

διαταγές για την οργάνωση της παθητικής αεράμυνας, τη λειτουργία της 

Σχολής Παθητικής Αεράμυνας και συναφή θέματα. ομοίως

10 1 100
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Β Δημοσίων κτημάτων, 

Υποθηκοφυλακείου, Κεντρικό Γραφείο 

Ανταλλαγής, και Μεταφραστικόν Γραφείον, 

έτος 1938] 

2 101
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως

3 101
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως



4 102
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως

5 101
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως

6 84
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες για 

αξιοποίηση περιούσιας (ενοικίαση, εκποίηση). ομοίως

11 1 63
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Αστυνομικές Αρχές 

και άλλες κρατικές υπηρεσίες. 
[Φάκελλοι Γ/1γ, Γ/2α, Γ/2δ, Γ/2ε Γ/2ζ, 

Γ/2η, Γ/2θ, Γ/2στ 1938]

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/1Γ Αστυνομικών αρχών 

εν γένει, έτος 1938]

2 15
Αλληλογραφία με Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης και το τμηματικό γραφείο 

Τ.Τ.Τ για διάφορα θέματα. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Α Τ.Τ.Τ., έτος 

1938]

3 85
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με φυλακές και 

σωφρονιστικά Ιδρύματα. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Β Φυλακαί, 

Σωφρονιστήρια, έτος 1938] 

4 92
Αλληλογραφία διακηρύξεων και αλληλογραφία με φυλακές και 

σωφρονιστικά Ιδρύματα. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Β Φυλακαί, 

Σωφρονιστήρια, έτος 1938] 

5 3 Αλληλογραφία με Υγειονομικό Κέντρο για θέματα δημόσιας υγείας. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Ε Δημόσια 

Υγεία, έτος 1938] 

6 7 Αλληλογραφία με Ληξιαρχείο για διάφορα θέματα. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Ζ Ληξιαρχείον και 

Ληξιαρχικά, έτος 1938]

7 3 Δημοσίευση διακηρύξεως Δασαρχείου Λαγκαδά. 
[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Δ 

Πυροσβεστείον, έτος 1938] 

8 16
Αλληλογραφία με Σ.Ε.Κ., γραφείο Νομομηχανικού Θεσσαλονίκης και 

άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2ΣΤ Γραφείον Σχεδίου 

Πόλεως, Κτηματική Ομάς, Νομομηχανικού, 

Επιθεώρησις Δημ. Έργων, Ταμείον μονίμων 

οδοστρωμάτων και Σ.Ε.Κ., έτος 1938] 

9 67
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Λιμενικές Αρχές, 

Τελωνεία και Γενικό Χημείο Κράτους. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Η Λιμενικά, 

Τελωνειακά, Λιμενικά Ταμεία, Κρατικόν 

Χημείον, έτος 1938]

10 67
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Λιμενικές Αρχές, 

Τελωνεία και Γενικό Χημείο Κράτους. [

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Γ/2Η Λιμενικά, 

Τελωνειακά, Λιμενικά Ταμεία, Κρατικόν 

Χημείον, έτος 1938]

12 1 46
Δημοσιεύσεις διακηρύξεων και αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο 

και Μετοχικό Ταμείο Στρατού. 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ Ε/1Β Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και    Μετοχικόν Ταμείον κατά 

γήν Στρατού, έτος 1938]

13 1 81 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα προσωπικού. 
[Φάκελλος Γ/1α Γεν Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1938 Θυρ 123-6075]

2

101+1τ

.
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση προς απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.λ.π. 

Περιέχονται έγγραφα του έτους 

1937, κατάσταση με αθλητικά 

σωματεία, καταστατικό ομίλου 

φυσιολατρών. ομοίως



3 82

Αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση ή άλλη ενίσχυση προς 

απόρους, σωματεία, χήρες, ασθενείς κ.λ.π. Περιέχεται έγγραφο της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης με κατάσταση των 

Ισραηλιτικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. ομοίως

4 69+1 τ.

Έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

σωματεία κ.α. Περιέχεται το καταστατικό του συλλόγου "Ένωσις 

Γονέων η Χριστιανική Αγωγή" (Γ.Ε.Χ.Α.) 

ομοίως / [224 Γ/1α Φάκελλος 

επιχορηγήσεως φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων 1937 – 1938] 

5

91+1 

μπ.

Αποφάσεις και άλλα έγγραφα που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση 

των Σχολικών Εφορειών. Περιέχεται 20φυλλο μπλοκ λαχείων 

"Υπερσυσιτίου των άπορων μαθητών του Δ΄ Γυμνασίου Αρρένων 

Θεσσαλονίκης"

ομοίως / [6075 Γ/1α Φάκελλος 

οικονομικής ενισχύσεως των 

Σχολικών Εφορειών 1938] 

6 70
Αποφάσεις για απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις δικαιούχων και αλλαγές 

ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως. ομοίως

7 97
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

Περιέχονται έγγραφα από το 

1935. ομοίως

8 108
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

9 180
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην είσπραξη τελών 

και φόρων. ομοίως

10 128
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργικά και άλλα έξοδα του 

Δήμου.

Περιέχονται έγγραφα από το 

1933. ομοίως

11 96
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν λειτουργικά και άλλα 

έξοδα του Δήμου. ομοίως

12 62 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν διάφορα θέματα. ομοίως

14 1 62
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για αποζημιώσεις σε δημοτικούς 

υπαλλήλους για θέματα υγείας. [Γ/1α]

2
80+2 
μπλόκ

Αποφάσεις για καταβολή υπερωριών και εξόδων κίνησης σε δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

περιλαμβάνονται δύο (2) 

μπλοκ αποδείξεων. [Γ/1α]

3 134
Αποφάσεις για την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους, σε πρώην 

υπαλλήλους και για διάφορα θέματα. [Γ/1α]

4 86 Αποφάσεις για ενίσχυση απόρων δημοτών. [Γ/1α]

5 65
Έγγραφα που αφορούν στην υπόθεση πρώην υπαλλήλου που ζητάει 

αποζημίωση για ασθένειας εν ώρα υπηρεσίας. [Γ/1α]

6 77
Έγγραφα για τη νομιμοποίηση δαπανών που έγιναν με ανορθόδοξο 

τρόπο από τον πρώην ταμία του Δήμου. [Γ/1α]



7

66+1 
βιβλίο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση 

συγγραφέων και εκδοτικών λογοτεχνικών περιοδικών της 

Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνεται χειρόγραφο του Ι. Βασδραβέλλη. 

Περιλαμβάνεται ένα (1) βιβλίο 

βυζαντινής μουσικής. [Γ/1α]

8 77
Αποφάσεις για αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων οικοπέδων και 

καταβολή ασφαλίστρων στα ταμεία αυτοκινητιστών και Τ.Α.Κ.Ε. [Γ/1α]

9 76
Αποφάσεις για την έγκριση ειδικών οργανισμών του Δήμου και την 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. [Γ/1α]

10 93
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή διαφόρων έργων 

μέσα στην πόλη. [Γ/1α]

11 116
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εθιμοτυπίας και διάφορες 

άλλες δαπάνες. [Γ/1α]

12 95
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτων και για 

την επιστροφή φόρων. [Γ/1α]

13 118

Αποφάσεις για τον οικονομικό απολογισμό 1936-1937 και άλλα θέματα. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για τη σύσταση της πρώτης λαϊκής αγοράς 

στην Θεσσαλονίκη. [Γ/1α]

15 1 206
Πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω χρεών. Απόδοση οφειλόμενων φόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Στα/1]

2 194
Πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω χρεών. Απόδοση οφειλόμενων φόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Στα/1]

3 147
Πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω χρεών. Απόδοση οφειλόμενων φόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Στα/1]

4 140
Πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω χρεών. Απόδοση οφειλόμενων φόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Στα/1]

5 263
Πλειστηριασμοί ακινήτων λόγω χρεών. Απόδοση οφειλόμενων φόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης. [Στα/1]

6 27
Υπηρεσιακή αλληλογραφία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις δικαστικές 

αρχές. 

(ο υποφάκελος αποτελούσε 

ξεχωριστή ενότητα) [Στα/1] / [Στβ/1] 

16 1 188
Έγγραφα που αφορούν σε εργατικά ατυχήματα του προσωπικού του 

δήμου. [Α/1 α "Φάκελλοι ατυχημάτων"]

2 73
Αλληλογραφία υπηρεσιών του δήμου με το γραφείο ευρέσεως εργασίας 

για θέματα προσωπικού. 
[ Α/1 α "Φάκελλος Γραφείου 

ευρέσεως εργασίας"] 

3 440

Έγγραφα για έρευνα με εντολή Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας για 

συγγένεια υπαλλήλων (μέχρι 4ου βαθμού) με δημάρχους και δημοτικούς 

συμβούλους της περιόδου 1925-1938. Περιλαμβάνονται υπεύθυνες 

δηλώσεις υπαλλήλων για τη συγγένεια ή μη. [ Α/1 α "Διάφορα"]



4 106

Αποφάσεις για το προσωπικό του δήμου. Περιλαμβάνονται έγγραφα για 

αυξήσεις, απορρίψεις αιτημάτων αυξήσεων, αντικαταστάσεις 

προσωπικού. [ Α/1 α "Διάφορα"] 

5 104 Αποφάσεις για θέματα που αφορούν το προσωπικό του δήμου. (αποτελεί συνέχεια υποφ. 4) [ Α/1 α "Διάφορα"]

6 136
Εκθέσεις παράδοσης αποφάσεων από δημοτικούς ταχυδρόμους σε 

πολίτες και εταιρίες της πόλης. [ Α/1 α "Διάφορα"]

7 158
Εκθέσεις παράδοσης αποφάσεων από δημοτικούς ταχυδρόμους σε 

πολίτες και εταιρίες της πόλης. [ Α/1 α "Διάφορα"]

8 189
Εκθέσεις παράδοσης αποφάσεων από δημοτικούς ταχυδρόμους σε 

πολίτες και εταιρίες της πόλης. 

(οι υποφάκελοι 6 -8 αποτελούν 

ενότητα) [ Α/1 α "Διάφορα"]

9 84

Έγγραφα για υπόθεση κατάχρησης υπαλλήλου, προϊστάμενου του 

γραφείου εισπράξεως φόρου βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων 

κατά το οικονομικό έτος 1936-1937. [ Α/1 α "Διάφορα"]

10 66
Υπεύθυνες δηλώσεις υπαλλήλων - σύμφωνα με τους  νόμους 906/1937, 

1162/1938 -  που ήταν μέλη συλλόγων, σωματείων, ενώσεων κ.α. 

(οι Νόμοι περιέχονται στο 

Φ.Ε.Κ. 127 του φύλλου 420 

της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως)
[Α/1 α "Φάκελλος δικαιωμάτων 

συνεταιρίζεσθαι υπαλλήλων"] 

17 1 18
Δημοπρασίες για εκποιήσεις ακινήτων, ζώων, υλικού του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 
[Ζ/2 Γ 1938 "Ανακοινωθέντα, εγκύκλιοι, 

σχέδια διακηρύξεων - Διακηρύξεις"]

2 108
Δημοπρασίες για ενοικιάσεις καταστημάτων, οικημάτων, δικαιωμάτων 

και φόρων. [Ζ/2 Γ 1938 "Διακηρύξεις"] 

3 246 Δημοπρασίες για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών. [Ζ/2 Γ 1938 "Διακηρύξεις"] 

4 6
Μη δημοπρασίες - κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις, 

διακηρύξεις. [Ζ/2 Γ 1938 "Διακηρύξεις"] 

5 18

Αποφάσεις του υπ. Εσωτερικών για τα έγγραφα που υποχρεούνται 

χαρτοσημάνσεως. Περιλαμβάνεται απόφαση υπ. Στρατιωτικών περί μη 

χαρτοσημάνσεως των πιστοποιητικών μεταγραφής προσφύγων. 
[Ζ/2 Γ 1938 "Φάκελλος 

Χαρτοσημάνσεως"] 

6 94

Εγκύκλιος για θέματα προσωπικού (μισθοδοσία, κανόνες κ ωράριο 

εργασίας κ.α.). Περιλαμβάνονται έγγραφα περί συλλογικής εισφοράς 

από τους υπαλλήλους υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας. [Ζ/2 Γ 1938 "Εγκύκλιοι"]

19 1 52
Έγγραφα για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και της 

διοικούσας επιτροπής του δήμου. 
[Β/Ι α "Δήμαρχος Δημ. Σύμβουλοι, 

Πάρεδροι"] 

2 53
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις αναμισθώσεως δημοτικών κτημάτων 

και οικημάτων. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1937. 
[Β/1 β "Δημοτικά κτήματα, 

ενοικιάσεις αυτών κλπ"]



3 286
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μειοδοτικές δημοπρασίες 

ενοικίασης ακινήτων
[Β/1 β "Δημοτικά κτήματα, 

ενοικιάσεις αυτών κλπ"]

4 448
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε πλειοδοτικές δημοπρασίες 

ενοικίασης ακινήτων. 

(οι υποφάκελοι 2,3,4 

αποτελούν ενότητα)
[Β/Ι β "Δημοτικά κτήματα, 

ενοικιάσεις αυτών κλπ"] 

5 190

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην εκμετάλλευση των 

δημοτικών λουτρών, σε πλειοδοτικές δημοπρασίες για ενοικίαση 

ακινήτων εντός του χώρου, καταστάσεις λουόμενων κ.α. 

Περιλαμβάνεται ο κανονισμός λειτουργίας των λουτρών. [Β/1 β "Φάκελλος Λουτρών Σέδες"]

20 1 103

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις απόρων μαθητών, σπουδαστών για 

θέματα όπως πληρωμή διδάκτρων, αγορά βιβλίων, εγγραφές, χορήγηση 

απολυτηρίου. 

[1938 Γ/1 α 69399 - 74891 "Φάκελλος 

Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας"] / 

[Φάκελλος Φοιτητών – Μαθητών – 

Σπουδαστών»]

2 91

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην ενοικίαση οικημάτων για τη 

στέγαση των δημοτικών ιατρείων Καλαμαριάς, Αγ. Αικατερίνης και 

Τούμπας. 
Ομοίως / ["Φάκελλος Ιατρείου 

Τούμπας"] 

3 126
Έγγραφα  που αφορούν σε αιτήσεις δημοτών και υπαλλήλων για 

χορήγηση βοηθήματος. ομοίως

4 42 Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις και παραιτήσεις προσωπικού. ομοίως

5 126
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε εκχωρήσεις, εκποιήσεις, 

μισθώσεις, αποζημιώσεις ακινήτων. ομοίως

6 199
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία, αποζημιώσεις, 

δάνεια υπαλλήλων. ομοίως

7 371

Έγγραφα και αποφάσεις για εγκρίσεις ποσών για κατασκευή έργων, 

προμήθειες υλικών κ.α. Περιέχει αλληλογραφία του Δημάρχου Κ. 

Μερκουρίου και των ιθυνόντων της τουρκικής κυβέρνησης για τη 

μετονομασία της οδού Απ. Παύλου σε οδό Κεμάλ Αττατούρκ. ομοίως

21 1 9

Έγγραφα και αποφάσεις για αποστολή δικαιολογητικών, έκδοση 

πιστοποιητικών, χορήγηση βοηθήματος σε άπορους της Ισραηλιτικής και 

Αρμενικής κοινότητας. 

[1938 Ε/1 γ, Ε/1δ, Ε/1 ε Ε/2 α, Ε/2 β, Ε/2 

γ, Ε/2 δ, Ε/3 α, Ε/3 β  Ε/1 γ] / 

[«Ισραηλιτική, Αρμενική και  λοιπαί 

Κοινότητες»]

2 59

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα όπως πίνακες 

διοριστέων, ονομαστικές καταστάσεις σπουδαστών, αιτήσεις απόρων για 

δωρεάν εγγραφή, καταβολή δαπανών κ.α. 

ομοίως / [1938 Ε/1 δ 

«Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, Σχολεία 

εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

ωδεία εν γένει»]



3 340

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα όπως:  πίνακες 

διορισμών, ονομαστικές καταστάσεις σπουδαστών, αιτήσεις απόρων για 

δωρεάν εγγραφή, καταβολή δαπανών κ.α. Περιλαμβάνεται προτυπωμένο 

επιστολόχαρτο της "ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".

(οι υποφ. 2 και 3 αποτελούν 

ενότητα)

ομοίως / [1938 Ε/1 δ 

«Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης, Σχολεία 

εν γένει, Κρατικόν Ωδείον και 

ωδεία εν γένει»] 

4 18
Αλληλογραφία με την Ελευθέρα Ζώνη για θέματα εκποιήσεως αζήτητων 

εμπορευμάτων και μη καταβολής εισφορών. 

ομοίως / [1938 Ε/1 ε «Ελευθέρα 

Ζώνη, Ελλην. Οργανισμός 

Τουρισμού»]

5 50
Αλληλογραφία με συλλόγους και σωματεία για θέματα όπως: υποβολή 

αποζημιώσεως, εκλογή διοικ. Συμβουλίου, σύνταξη καταστατικού κ.α.

ομοίως / [1938 Ε/2 α «Εμπορικά και 

επαγγελματικά Επιμελητήρια, 

Σωματεία, Σύλλογοι, Οικοδομικοί 

Συνεταιρισμοί, Ταμείον Ασφαλ. 

Καπνεργατών, διάφοροι 

οργανισμοί, Τύπος και Συνοικισμοί 

εν γένει»] 

6 225

Έγγραφα και αλληλογραφία με διάφορα ιδρύματα και νοσοκομεία για 

θέματα όπως: αιτήσεις απόρων για νοσηλεία, δημοπρασίες, πρακτικά 

συζητήσεων κ.α. 

ομοίως / [1938 Ε/2 β 

«Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν γένει, 

Νοσοκομεία, άσυλα, Σανατόρια, 

Γηροκομεία, Ψυχιατρεία»] 

7 5
Έγγραφα για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Λουι Αμέρ 

κατόπιν αιτήματος του Γάλλου πρόξενου Σαρλεροά. Ομοίως / [1938 Ε/2 γ "Προξενεία"]

8 5
Αλληλογραφία με Ιερά Μητρόπολη για χορήγηση βοηθημάτων και 

κατάρτιση έκτακτου Βυζαντινού χορού. 

ομοίως / [1938 Ε/2 δ «Ιερά 

Μητρόπολη και εκκλησιαστικά εν 

γένει»]

9 21
Έγγραφα και αλληλογραφία με την Εθνική τράπεζα για θέματα όπως: 

δημοπρασίες εκποιήσεως, μισθώσεως και επισκευής ακινήτων. 

ομοίως / [1938 Ε/3 α «Τράπεζαι εν 

γένει και Αιτήματα αυτών. 

Χρηματιστήρια»] 

10 21
Αλληλογραφία με εταιρεία τροχιοδρόμων και ηλεκτροφωτισμού για 

διάφορα τεχνικά - κατασκευαστικά θέματα. 
ομοίως / [1938 Ε/3 β "Εταιρίαι 

Ηλ/σμού Υδάτων και λοιποί"]

22 1 103
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε πιστώσεις και δαπάνες για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιορτές, επετείους κ.α. 
[1938 Φάκελλος Γ/1 α "Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας"] 

2 177
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προϋπολογισμούς δαπανών για 

εργασίες και προμήθεια υλικών. ομοίως

3 83

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην επισκευή της ιχθυόσκαλας 

Σαλαμίνας, την ανέγερση περιπτέρου στη Χ.Α.Ν., ρυμοτομικό σχέδιο 

οδών. ομοίως



4 99
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε νομολογία των δικαστηρίων 

και δικαστικές υποθέσεις. ομοίως

5 124
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε αποσπάσεις υπαλλήλων, 

αποζημιώσεις, παραιτήσεις, απολογίες κ.α. ομοίως

6 114
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε πιστώσεις για προμήθεια 

βενζίνης, συντήρηση υδρονομικού δικτύου κ.α. ομοίως

7 225

Έγγραφα που αφορούν σε απογραφή απόρων, χορήγηση βιβλιαρίου 

απορίας, οικονομική ενίσχυση άπορων υπαλλήλων κ.α. Περιέχει: Δείγμα 

βιβλιαρίου απορίας, δύο (2) φωτογραφίες, βεβαίωση Νομικής Σχολής, 

βεβαιώσεις απορίας εκκλησιών, κάρτα νοσηλείας του νοσοκομείου 

Ασβεστοχωρίου, δελτίο οικογενείας Π. Κισσά, εξιτήριο Σανατορίου 

Ιεράς Μονής Πέτρας. ομοίως

8 106

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε διάφορα θέματα όπως: 

μισθώσεις καταστημάτων, δημοτικούς φόρους, δημοτικά σφαγεία, 

δημοτικό νοσοκομείο κ.α. ομοίως

9 77
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προμήθειες χόρτου, σαρώθρων, 

κατασκευή οδού, ενοικίαση ακινήτου κ.α. ομοίως

23 1 161

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν για θέματα όπως ζητήματα 

δημοτικών υπαλλήλων, ενισχύσεις και αποζημιώσεις, ευχαριστήριες 

επιστολές, προμήθειες υλικών, δημοπρασίες ακινήτων κ.α.
[1938 Α/2 β "Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου"]

24 1 18
Έγγραφα και αποφάσεις για δημοπρασία έργων οδοποιίας, προαγωγές 

και διορισμούς υπαλλήλων κ.α. 
[1938 Α/2 γ "Αποφάσεις 

Δημαρχιακής Επιτροπής"]

25 1 187
Αλληλογραφία με τον οικονομικό έφορο της Ε΄ Εφορίας για ζητήματα 

κληρονομικά, προίκας, πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών κ.α. 

[1938 Γ/2 γ "Οικομομικαί εφορίας. 

Ταμεία εισπράξεων. Πληρωμών ενσήμων. 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον"] 

2 197
Αλληλογραφία με τον οικονομικό έφορο της Ε΄ Εφορίας για ζητήματα 

δωρεών, γνήσια τέκνα, ημερομηνίες θανάτου κ.α. 
[1938 Γ/2 γ "Δελτία Οίκον. 

Εφοριών 1938"] 

3 28

Αλληλογραφία με τον οικονομικό έφορο της Ε΄ Εφορίας και τον 

ειρηνοδίκη για ζητήματα όπως: ατομικά δελτία αποβιωσάντων, 

πιστοποίηση ύπαρξης ή μη συγγενών κ.α. 
[1938 Γ/2 γ "Δελτία Οικον. 

Εφοριών"]

4 211
Έγγραφα και αλληλογραφία με τον οικονομικό έφορο της Ε΄ Εφορίας για 

ζητήματα κληρονομιών, χρονολογίες θανάτου, περιουσιών κ.α. 

(οι υποφάκελοι 1, 2, 3 και 4 

αποτελούν ενότητα [1938 Γ/2 γ "Φάκελλος Εγγράφων"] 

5 83

Έγγραφα και αλληλογραφία με το Γ΄ Ταμείο Εισπράξεων και το Γραφείο 

Εσόδων για ζητήματα οφειλών προς το δημόσιο των συγγενών των 

αποβιωσάντων. [1938 Γ/2 γ "Φάκελλος εγγράφων"] 



6 181
Έγγραφα και αλληλογραφία με εφορίες για δημοπρασίες καυσίμου ύλης, 

φόρου αλιείας, εκποίησης καπνού, εκποίησης δημοσίων κτημάτων κ.α. [1938 Γ/2 γ "Φάκελλος εγγράφων"]

26 1 256

Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων προς τον Δήμο για διορισμό εκτιμητών 

για να προβούν σε αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας 

οφειλετών. 

[Η/1 δ, Η/1 ε, Η/1 ζ, Η/1 στ, Η/1 

1938] / [Η/1 ε «Δικόγραφα 

δικαστικών κλητήρων, διορισμοί 

εκτιμητών κλπ.»] 

2 2

Επανυποβολή απολεσθείσης εκθέσεως της διεύθυνσης υγιεινής για 

προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του δημοτικού αφροδίσιου 

ιατρείου. 

ομοίως / [1938 Η/1 ε «Δικόγραφα 

δικαστικών κλητήρων, διορισμοί 

εκτιμητών κλπ.»] 

3 3 Πιστοποιητικά απορίας προσωποκρατούμενων. 

ομοίως / [1938 Η/1 ε «Δικόγραφα 

δικαστικών κλητήρων, διορισμοί 

εκτιμητών κλπ.»] 

27 1 23

Έγγραφα και αλληλογραφία με Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος 

για θέματα νομοθεσίας και λειτουργίας δήμων και κοινοτήτων, 

κυκλοφορίας περιοδικών, οικονομικά στοιχεία κ.α. 

[1938 Ε/1 α "Κοινότητες, Δήμοι, 

Ένωσις Δήμων, Συμβούλιον 

Επικρατείας"] 

2 220

Έγγραφα και αλληλογραφία με άλλους δήμους για διάφορα, όπως  

πληροφορίες για δημότες, δραστηριότητες και ανάγκες των δήμων, 

δαπάνες κ.α. [1938 Ε/1 α "Φάκελλος Δήμων"] 

3 73

Έγγραφα και αλληλογραφία με προέδρους κοινοτήτων για διάφορα 

ζητήματα όπως: πληροφορίες για δημότες, ανάγκες κοινοτήτων, 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής κ.α. 
[1938 Ε/1 α "Φάκελλος 

Κοινοτήτων"]

28 1 294
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών και πρώην υπαλλήλων (πληρωμή νοσηλειών, διδάκτρων κ.α.). 
[1938 Γ/1 α " Φάκελλος Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 148
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε καταβολή μισθών, επιδομάτων, 

δάνεια, αποζημιώσεις για υπερωρίες. ομοίως

3 121
Έγγραφα και αποφάσεις για την κατασκευή και επισκευή οδών και 

πεζοδρομίων της πόλης. ομοίως



4 210

Έγγραφα και αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση σχολών και 

συνδέσμων, πίστωση για κάλυψη μαθητικού συσσιτίου, δημοπρασίες 

προμήθειας διαφόρων ειδών κ.α. Περιλαμβάνονται α) Έγγραφο Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων β) Χορήγηση ποσού σε Πατριωτικό Ίδρυμα 

Κοινωνικής Πρόνοιας για βράβευση  υγιέστερων βρεφών γ) Πρόγραμμα 

Ρεσπάλ χορού Λουκίας Σακελλαρίου δ) Απόφαση ονοματοδοσίας οδού 

προς τιμήν αποθανόντος Πριγκ. Νικόλαο και ευχαριστήρια κάρτα μελών 

βασιλικής οικογένειας προς τον Δήμαρχο, για συμπαράσταση σε πένθος . ομοίως

5 206

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα οικονομικής ενίσχυση 

σχολών και συνδέσμων, μαθητικού συσσιτίου, δημοπρασιών προμήθειας 

διαφόρων ειδών κ.α. ομοίως

6 226

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση σχολών, 

συνδέσμων, μαθητικού συσσιτίου, δημοπρασιών προμήθειας διαφόρων 

ειδών κ.α. (αποτελεί συνέχεια υπ. 4, 5) ομοίως

29 1 160
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για πιστώσεις και χρηματικά εντάλματα. 

(έγγραφα και των ετών 1939-1940)
[3, 1931/ΦΑΚΕΛΛΟΣ 5ος 3] / 

[1939-40 Θ από 132] 

2 223
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για πιστώσεις και χρηματικά εντάλματα. 

(έγγραφα και των ετών 1939-1940) 

οι υποφ. 1 και 2 αποτελούσαν 

υποφάκελο και πιθανόν μέρος άλλου 

φακέλου ομοίως / [1939-40 Θ από 132]  

3 23

Διένεξη μεταξύ Δήμου και Ισραηλιτικής κοινότητας για την κυριότητα 

του οικοπέδου της Αγ. Φωτεινής. Περιλαμβάνεται τοπογραφικό σχέδιο. 

(έγγραφα των ετών 1923-1924).

ομοίως /  [Φάκελλος οικοπέδων 

αγίας Φωτεινής, οικόπεδον Ε.Τ.Α 

δωρηθέν εις την Διεθνήν Έκθεσην]

4 11
Ανέγερση δημοτικών οικημάτων στο συνοικισμό Ξηροκρήνης. (έγγραφα 

των ετών 1937-1938). 

(Περιλαμβάνονται 3 

τοπογραφικά σχέδια)
ομοίως / [Δημοτ. Οικήματα 

Συνοικισμού Ξηροκρήνης]

5 70
Εκποίηση δημ. Οικοπέδου οδών Βερμίου και 26ης Οκτωβρίου. (έγγραφα 

των ετών 1937-1938, 1935-1936 και 1932). 

Περιλαμβάνονται (4) 

τοπογραφικά σχέδια και 

Φ.Ε.Κ. 521/24-12-1937. 

ομοίως /[Οικόπεδον Βερμίου – 26ης 

Οκτωβρίου εκποιηθέν εις Γ. 

Γαβριηλίδην κλπ] 

6 21
Απαλλοτρίωση και εξαγορά ακινήτου Κύρτση - Οικονόμου για 

διεύρυνση οδών (έγγραφα των ετών 1913-1915 και 1912). 

(περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο)

ομοίως / [Απαλλοτρίωσις και 

εξαγορά ακινήτου Κύρτση-

Οικονόμου προς Διεύρυνσιν της 

οδού Τσιμισκή] 

7 126
Διένεξη Δήμου με Ισλαμική κοινότητα και αεροπορική άμυνα για την 

κυριότητα του οικοπέδου στον κήπο Μπεξινάρ. 
Περιλαμβάνεται τοπογραφικό σχέδιο. 

(έγγραφα των ετών 1923-1937) ομοίως / [Κήπος Μπεχτσινάρ]



1939 1 1
111+ 3 

εντ.

Καταστατικό του 1929 του Δήμου Βελιγραδίου και ελληνική 

μετάφραση. Έντυπη έκδοση εκθέσεως Δημάρχου Σόφιας για τα έτη 1934-

1937, 5 χάρτες της Σόφιας και ελληνική μετάφραση. Επίσης, παρόμοια 

έντυπη έκδοση του απολογισμού 1938 για τη Σόφια και 8 χάρτες της 

Σόφιας, οι 4 ενσωματωμένοι. 

3 έντυπα τεύχη [64 σελίδων 

(16,5 Χ 12 εκ.) και 111 και 

138 σελίδων (29,5 Χ 22,5 εκ.)]
[Φάκελλος Γ/1α Γενικής διοικήσεως 

Μακεδονίας 1939, 66017-69953]

2 209

Αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπής για έργα και προμήθειες 1936-37 και 

1938-39. Συγκεντρωτικές καταστάσεις έργων και προμηθειών. 

Συντήρηση - επισκευή οδών και πεζοδρομίων. Περιλαμβάνεται απόφαση 

περί πυρασφαλείας παλιάς πόλης. ομοίως

3 91 Οικονομική και άλλες ενισχύσεις προς δημότες. ομοίως

4 104 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό του Δήμου. ομοίως

5 106 Νομικές υποθέσεις του Δήμου. ομοίως

6 74

Μισθώσεις ακινήτων του Δήμου σε ιδιώτες και ιδιωτών στο Δήμο. 

Εκποίηση παλιού ατμολέβητα με δημοπρασία. Περιλαμβάνονται 

διάφορες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. ομοίως

2 1
337+2 
βιβλιάρια

Αιτήσεις δωρεάν εγγραφής απόρων μαθητών, στο Κρατικό Ωδείο το 

1939. Ονομαστικές καταστάσεις, 2 μαθητικά βιβλιάρια επίδοσης. 

Κατάσταση επίδοσης μαθητών. 

[Φάκελλος ε/1δ Ωδείων 1939 και 

διακηρύξεις διαφόρων δήμων και 

κοινοτήτων 1939]

2 176

Αιτήσεις δωρεάν εγγραφής απόρων μαθητών στο Μακεδονικό Ωδείο το 

1939. Ονομαστικές καταστάσεις και καταστάσεις επίδοσης απόρων 

μαθητών ωδείου. ομοίως

3
138+2 

σχέδια

Προκηρύξεις Δήμου Θεσσαλονίκης -2 σχέδια του γκαράζ φυλακών 

Κασσάνδρας. Προκηρύξεις δήμων Αθηναίων, Κομοτηνής, Καβάλας, 

Βέροιας. Περιλαμβάνονται προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων δήμων 

προς δημοσίευση. ομοίως

4 145

Προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων δήμων προς δημοσίευση. 

Περιλαμβάνονται προκηρύξεις των δήμων Λάρισας, Καλαμών, 

Χαλκίδας, Γιαννιτσών, Λουτροπόλεως Λαγκαδά, Φλώρινας, Λιμένος 

Βαθέος, Ξάνθης, Σερρών, Κατερίνης, Δράμας κ.α. ομοίως

5 120

Μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθειας διαφόρων ειδών χειρουργείου - 

φαρμακείου. Δύο τεύχη μελέτης εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως 

νοσοκομείου Λήμνου. 

Περιλαμβάνεται ονομαστικός 

πίνακας χειρουργικών 

εργαλείων. ομοίως

3 1 183

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση απόρων, φορέων και 

υπαλλήλων. Καταβολή δώρου Πάσχα σε υπαλλήλους Δήμου και 

εγκληματικών φυλακών.
[Γ/1α 18065 -21466 Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας]



2 158

Αποφάσεις που αφορούν σε κατασκευές οδών, υπονόμων κ.α. 

Παρατάσεις προθεσμιών για παράδοση προϊόντων, απαλλοτριώσεις, 

κατεδαφίσεις και αποκομίσεις υλικών. ομοίως

3 251

Αποφάσεις για ενοικιάσεις, δικαιώματα χρήσεως, ανανεώσεις ή μη 

συμβάσεων ακινήτων και άλλα διάφορα οικονομικά θέματα: Φόροι 

(Φ.Ε.Π), εφέσεις και εξοφλήσεις χρεών κ.α. ομοίως

4 172
Αποφάσεις για προμήθεια υλικών. Πιστώσεις για έξοδα δεξίωσης, 

περίφραξη οικοπέδου, κατασκευή αγωγού κ.α. ομοίως

5 374
Αποφάσεις για υπάλληλους του Δήμου, συστάσεις νέων οργανισμών, 

διορισμός, αποζημιώσεις, επιδόματα κ.α. ομοίως

6 83

Αποφάσεις που αφορούν δικαστικές υποθέσεις. Κατάργηση, ή μη δικών, 

προσφυγές, ή μη σε δίκες. Πίστωση στον πρώην δήμαρχο Νικόλαο 

Μάνο για έξοδα παραστάσεως. ομοίως

4 1 110

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για δικαστικές υποθέσεις. Διορισμός 

δικηγόρου, κατάργηση δικών, ποινική δίωξη σε υπάλληλο, απορρίψεις 

συμβιβασμών, εκτέλεση αποφάσεων, απαλλοτριώσεις, έλεγχος ταμείου, 

διαγραφή από μητρώο κτηνών.
[Γ/1α 12319 -18059 Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας]

2 300

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για υπαλλήλους. Μισθοδοσία, 

προσαυξήσεις, ακύρωση ποινής, διορισμοί, απόλυση. Αποφάσεις για 

οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών, δημοτικών υπαλλήλων και 

φορέων. ομοίως

3 181

Αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες για εκδηλώσεις, καλλωπισμό και 

στολισμό της πόλης, δεξιώσεις και έξοδα υποδοχής. Πίστωση για αγορά 

δυο ντιζελοκίνητων οδοστρωτήρων. ομοίως

4 255

Αποφάσεις που αφορούν σε δαπάνες για επισκευές, κατασκευές και 

συντήρηση οδών, πεζοδρομίου αποβάθρας φυλακείων κ.ά. Μετατοπίσεις 

υδρονομικού δικτύου, στηλών κρήνης. ομοίως

5 264

Αποφάσεις που αφορούν ακίνητα, καθορισμός ενοικίων, ανανεώσεις 

συμβολαίων, καθορισμός τιμής, δικαίωμα χρήσης, αγορά οικοπέδου, 

περίφραξη. Αφέσεις και εξοφλήσεις χρεών, αποζημίωση, παράταση 

προθεσμίας και άλλα. ομοίως

6 278

Αποφάσεις που αφορούν δαπάνες για την καταβολή τελών, αγορά 

βιβλίων, εισιτηρίων, πινάκων ζωγραφικής και συνδρομές περιοδικών και 

άλλα μικροέξοδα για ωρολόγια ελέγχου, δοχεία βενζίνης, ανταλλακτικά, 

ληξιαρχικά βιβλία και άλλα. ομοίως



5 1 104

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε αφέσεις χρεών, 

απαλλοτρίωση, αλλαγή επωνύμου, παραπομπή Διευθ. Οικονομικής 

Υπηρεσίας Δήμου για απολογισμό και έλεγχο, ενίσχυση κεφαλαίου 

νοσοκομείου. Ενοικιάσεις ακινήτων. 
[Γ/1α 21467-28248 Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας]

2 193

Αποφάσεις για  εγκρίσεις διαφόρων κανονισμών και εισπράξεων τελών. 

Περί μη εισπράξεως φόρου αγοραπωλησίας πασχαλινών αμνών και περί 

είσπραξης δικαιώματος χρήσης. Προμήθειες και δαπάνες για διάφορα. ομοίως

3 174

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε υπαλλήλους, 

διορισμός, παραίτηση, ειδικοί οργανισμοί κ.ά. Έξοδα δεξίωσης και 

υποδοχής επισήμων. ομοίως

4 296

Αποφάσεις περί οικονομικής ενίσχυσης φορέων, δημοτικών υπαλλήλων 

και απόρων δημοτών. Διάφορες αποφάσεις για κατασκευές και 

επισκευές. ομοίως

5 135
Αποφάσεις που αφορούν σε δικαστικές υποθέσεις. Κατάργηση δικών, μη 

προσφυγή ένδικων μέσων, συμβιβασμός. Αφέσεις, ανταγωγές κ.ά. ομοίως

6 174
Αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση συγγραφέων. Αιτήσεις. 

Περιλαμβάνεται τεύχος μηνιαίου περιοδικού "Μοναστηριακά χρονικά". 
ομοίως / [Συγγραφέων οικονομική 

ενίσχυσις]

6 1 160

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευές κρηνών, κρασπέδων, 

επιγραφών, διάβασης, πινακίδων, διαμόρφωση οδού. Κατασκευές οδών 

και υπονόμων. Γνωμοδότηση Δήμου για την ανέγερη ναού. 
[Γ/1α 2104-8171 Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας]

2 232

Αποφάσεις για δημοτικούς υπαλλήλους που αφορούν πληρωμές λόγω 

προαγωγών κ.ά Υπόθεση απόλυσης υπαλλήλου Κ. Φωκά, 

επαναπρόσληψης, διεκδίκησης 80% των μισθών από τον Δήμο. 

Περιλαμβάνονται αποδείξεις 

πληρωμής. ομοίως

3 203

Αποφάσεις που αφορούν ενοικιάσεις ακινήτων, αφέσεις ή μη χρεών εξ 

ενοικίου. Απαλλοτρίωση, καθορισμός τιμών ακινήτων, μεταφορά 

νεκροταφείου, περί παραχωρήσεως δημοτ. οικοπέδου προς ανέγερση 

εμπορικής σχολής. ομοίως

4 49
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 

δημοτικού νοσοκομείου ομοίως

5 232

Αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων, απόρων δημοτών 

και φορέων. Δικαστικές υποθέσεις, κατάργηση ή μη δικών, εκτέλεση 

ποινών και άλλα. ομοίως



6 232

Αποφάσεις που αφορούν επισκευές οδών, οχημάτων καθαριότητας, 

φυλακίων, δημοτικών κτηρίων, εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού. 

Μετατοπίσεις και τροποποιήσεις υδρονομικού δικτύου, φωτισμού, 

ρυμοτομικού σχεδίου, υδραγωγείου. ομοίως

7
183+1 
φ. εφημ.

Αποφάσεις που αφορούν τους φόρους (Φ.Ε.Π.), τέλη εκμετάλλευσης 

δημοτικής περιουσίας, τέλη διαφήμισης, χρέη Δήμου, διαγραφή άλλων 

χρεών, δάνεια και άλλα. Δύο διαγραφές από μητρώα κτηνών. 

Περιλαμβάνεται φύλλο της 

εφημερίδας "Μακεδονία", 26 

Αυγούστου 1933. ομοίως

8 204

Αποφάσεις για δαπάνες πιστώσεις για αγορά βιβλίων, 

γεφυροπλαστιγγών, λαμπτήρων, υλικών, τεχν. υπηρεσίας, κρουνών κ.ά. 

Αποζημίωση και έξοδα σημαιοστολισμού και διακόσμησης μεγάρου 

Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. ομοίως

7 1 242
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική βοήθεια προς 

δημότες και αποφάσεις για το προσωπικό. 

Περιλαμβάνονται δυο φύλλα 

εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
[Γ/1α 62790-66015 Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας]

2 191
Αποφάσεις που αφορούν απαλλοτριώσεις, αγορές, μισθώσεις, 

προσκυρώσεις και κατεδαφίσεις ακινήτων. 

Περιλαμβάνονται τρία 

τοπογραφικά σχέδια. ομοίως

3 243
Αποφάσεις που αφορούν κατασκευές, επισκευές και συντήρηση δρόμων, 

αποχετευτικού δικτύου και άλλα έργα.

Περιλαμβάνονται δυο 

αποκόμματα εφημερίδων 

(προκηρύξεις δημοπρασιών) ομοίως

4 111
Αποφάσεις που αφορούν την έγκριση της χρήσης 1935-36 και αποφάσεις 

για πληρωμές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, Ι.Κ.Α., έξοδα δεξιώσεων. ομοίως

5 219
Αποφάσεις που αφορούν προμήθειες έντυπου υλικού, υπηρεσιακών 

στολών, διάφορες προμήθειες και δαπάνες για τη συντήρηση οχημάτων. 

Περιλαμβάνεται δείγμα 

δελτίου ταυτότητος δημοτικών 

υπαλλήλων. ομοίως

6 199

Αποφάσεις που αφορούν το Δημοτικού Νοσοκομείου, τα νεκροταφεία, 

την υπηρεσία καθαριότητας, νομικές υποθέσεις και τη φορολογία των 

δημοτών. ομοίως

8 1 112
Αιτήσεις και πιστοποιητικά υπαλλήλων του Δήμου. Περιέχονται στοιχεία 

για τη μισθοδοσία τους. 
[Φ.Π. 1939 Πιστοποιητικά 

υπαλλήλων] 

2 143
Αιτήσεις και πιστοποιητικά υπαλλήλων του Δήμου. Περιέχονται στοιχεία 

για τη μισθοδοσία τους. ομοίωςς

3 139
Αιτήσεις και πιστοποιητικά υπαλλήλων του Δήμου. Περιέχονται στοιχεία 

για τη μισθοδοσία τους. ομοίως

9 1 189
Αλληλογραφία στρατιωτικών υπηρεσιών για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. Περιλαμβάνονται αποφάσεις Στρατοδικείου. [1939 Γ/1β]



2 181
Αλληλογραφία στρατιωτικών υπηρεσιών για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. Περιλαμβάνονται αποφάσεις Στρατοδικείου. ομοίως

3 220
Αλληλογραφία στρατιωτικών υπηρεσιών για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. Περιλαμβάνονται αποφάσεις Στρατοδικείου. ομοίως

4 206
Αλληλογραφία στρατιωτικών υπηρεσιών για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. Περιλαμβάνονται αποφάσεις Στρατοδικείου. ομοίως

5 52
Αλληλογραφία με Αστυνομική Διεύθυνση για θέματα παθητικής 

αεράμυνας. 
ομοίως / [Φάκελλος παθητικής 

αεραμύνης 1939]

10 1 52
Αλληλογραφία Οικονομικής Εφορίας με το γραφείο διοικητικών και 

δικαστικού για τοιχοκόλληση διακηρύξεων.  [1939]

2 167
Αλληλογραφία Οικονομικής Εφορίας με το γραφείο διοικητικών και 

δικαστικού για τοιχοκόλληση διακηρύξεων.  [1939]

3 108
Αλληλογραφία Οικονομικής Εφορίας με το γραφείο διοικητικών και 

δικαστικού για τοιχοκόλληση διακηρύξεων.  [1939]

4 145
Αλληλογραφία Οικονομικής Εφορίας με το γραφείο κληρονομιών για 

πληροφορίες σχετικές με αποθανόντες δημότες.  [1939]

5 71
Αλληλογραφία Οικονομικής Εφορίας με το γραφείο κληρονομιών για 

πληροφορίες σχετικές με αποθανόντες δημότες.  [1939]

11 1 98

Περιλήψεις αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ανά συνεδρίαση. Από 

2.12.1937 με την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών αρχών, 

συνεδριάσεις Διοικούσης Επιτροπής. 

2 242
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης, ανά 

συνεδρίαση.  

3 202
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου Θεσσαλονίκης, ανά 

συνεδρίαση.  

12 1 145
Οικονομικές πράξεις τμήματος υδρεύσεως. Δοσοληψίες δήμου και 

καταναλωτών. 

2 169
Εταιρεία διανομής ύδατος. Διοικητικές πράξεις- Σχεδιαγράμματα, 

παροχές-διακοπές.

3 180
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Ειδικόν ταμείον υδρεύσεως 

Θεσσαλονίκης.

4 124
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Αλληλογραφία με κοινότητες σχετικά 

με υδροδότηση. 

13 1 245
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης εταιρεία διανομής 

ύδατος Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα των 

ετών 1939-1940. [Ε/γ 1939]

2 111
Σχέδια οικοπέδων απαλλοτρίωσης. Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών. 

Τμήμα κτηματολογίου. Δημοτική βιβλιοθήκη [1939-1941]



3 90

Αποφάσεις Δ.Σ. Κτήσεις χορήγησης τοπικών φορέων, ''εταιρία 

Μακεδονικών σπουδών'', ''Αερολέσχη Θεσσαλονίκης'', ''Ελληνικός 

Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης'' κλπ. Διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών, εισηγητική έκθεση για προϋπολογισμό του Δήμου 

Θεσσαλονίκης 1939-40.
[Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου 1941 

Α/2 β]

4 107
Αλληλογραφία με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για θέματα 

προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 1939-40. 
[ΦΑΚ Γ/1α - Γενική διοίκηση 

Μακεδονίας 1939] 

5 82

Έγγραφα περιόδου Κατοχής, Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, 

οικονομικών υπηρεσιών, πρακτικά συνεδριάσεως Βρεφοκομείου, άρθρα 

εφημερίδων, επιστολή δημάρχου προς γερμανικό φρουραρχείο και 

διαταγή για σύσταση γραφείου εξυπηρετήσεως των γερμανικών 

στρατευμάτων, έγγραφα για το προσωπικό αεράμυνης (1941). 

Περιλαμβάνεται απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 1933 για 

διένεξη Δήμου Θεσσαλονίκης και Φιλοπτώχου Αδελφότητας. 

14 1 148 Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων. 
[1939 Α/1 α "Διορισμοί και 

απολύσεις υπαλλήλων"]

2 179 Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων. (συνέχεια υποφ. 1) ομοίως

3 49 Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις και ποινές υπαλλήλων. ομοίως

4 86
Έγγραφα για προσλήψεις, διατηρήσεις και παρατάσεις εργασίας των 

μουσικών υπαλλήλων του Δήμου. 

Περιέχει έγγραφο ενοικίασης 

δικαιώματος χρήσης μέτρων 

και σταθμών. ομοίως

5 193
Έγγραφα που αφορούν σε παρατάσεις και διατηρήσεις υπαλλήλων στην 

υπηρεσία τους. ομοίως

15 1 44
Έγγραφα που αφορούν στον κανονισμό υπηρεσιών και στη μισθοδοσία 

υπαλλήλων δημοτικού νοσοκομείου. Περιέχει έγγραφα του 1938. 
[Γ/1 α 1939 "Γενική Διοίκησης 

Μακεδονίας"]

2 95
Έγγραφα για αποζημίωση ιδιωτών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων και 

για τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου. ομοίως

3

196 + 

1 βιβλίο

Έγγραφα που αφορούν στον απολογισμό του Δήμου Θε για το 

οικονομικό έτος 1937-1938 και σε μισθούς και αποζημιώσεις 

υπαλλήλων. 

Περιέχει ένα (1) βιβλίο εσόδων 

και εξόδων, σελ. 104. ομοίως

4 194

Έγγραφα και αλληλογραφία για προμήθεια υλικών, εργαλείων, 

μηχανημάτων, καταβολή ημερομισθίων, χορήγηση δανείων σε 

υπαλλήλους κ.ά. ομοίως

5 185

Έγγραφα και αλληλογραφία για προμήθεια υλικών, εργαλείων, 

μηχανημάτων, καταβολή ημερομισθίων, χορήγηση δανείων σε 

υπαλλήλους κ.ά. ομοίως



6 145

Έγγραφα και αλληλογραφία για προμήθεια υλικών, εργαλείων, 

μηχανημάτων, καταβολή ημερομισθίων, χορήγηση δανείων σε 

υπαλλήλους κ.ά. 

(οι υποφ. 4, 5 και 6 αποτελούν 

ενότητα) ομοίως

16 1 184
Αναφορές του προϊστάμενου υπηρεσίας καθαριότητας προς τον Δήμο 

για διάφορα ζητήματα υπαλλήλων. [1939 "Φάκελλος καθαριότητος"]

17 1 114

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Περιέχει 

συμβολαιογραφική πράξη πώλησης ακινήτου.

[Ξ/1 α 1939 "Δημοτικοί φόροι - 

Φάκελλος σαρωμάτων και 

απορριμμάτων"] 

18 1 18
Έγγραφα Επιτροπείας Ελευθέρας Ζώνης που αφορούν σε 

τοιχοκολλήσεις διακηρύξεων για εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων. 

(Παρότι αναγράφεται ως 

χρονολογία 1937, εμπεριέχει 

έγγραφα 1939)

[1939 Ε/1 ε, Ε/2 α, Ε/2 β, Ε/2 γ, Ε/2 

δ, Ε/3 α, Ε/3 β] / [Ε/1 ε «Ελευθέρα 

Ζώνη Ελλην. Οργανισμός 

Τουρισμού»]

2 51
Έγγραφα και αλληλογραφία με σωματεία, συλλόγους, οργανισμούς, με 

τον Τύπο και την Ε.Ο.Ν. για διάφορα ζητήματα. 

ομοίως / [1939 Ε/2 α «Εμπορικά και 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σωματεία, 

Σύλλογοι, Οικοδομικαί Συνεταιρισμοί, 

Ταμείον Ασφαλ. Καπνεργατών, Διάφοραι 

Οργανισμοί, Τύπος και Συνοικισμοί εν 

γένει»] 

3 241

Έγγραφα και αποφάσεις για την εισαγωγή ανηλίκων σε άσυλα και 

ορφανοτροφεία, για νοσηλεία απόρων σε ψυχιατρεία καθώς και 

διαγωνισμούς για προμήθεια υλικών στα εν λόγω ιδρύματα.

ομοίως / [1939 Ε/2 β, «Φιλανθρωπικά 

ιδρύματα εν γένει, Νοσοκομεία, Άσυλα, 

Σανατόρια, Γηροκομεία, Ψυχιατρεία»] 

4 10

Αλληλογραφία με Αρχιεπισκοπή Αθηνών για πιστοποιητικά γάμου, 

καθορισμό οργανικών θέσεων και καθηκόντων εφημεριών μη ενοριακών 

ναών. 
ομοίως / [1939 Ε/2 δ, «Ιερά Μητρόπολης 

και εκκλησιαστικά εν γένει»]

5 76
Έγγραφα και αποφάσεις του Δήμου και των τραπεζικών ιδρυμάτων που 

αφορούν σε εκποιήσεις, επισκευές και κατεδαφίσεις ακινήτων. 
ομοίως / [1939 Ε/3 α, «Τράπεζαι εν γένει 

και ζητήματα αυτών. Χρηματιστήρια»]

6 5
Αλληλογραφία με την υπηρεσία διαχειρίσεως εγχώριου σίτου για θέμα 

μεταφοράς σιταριού. 
ομοίως / [1939 Ε/3 β, «Εταιρίαι 

Ηλ/μού, Υδάτων και λοιπαί»]

7 0 βρέθηκε κενός Ομοίως / [Ε/2 γ "Προξενεία"] 

19 1 158
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις προσλήψεων, οικονομικής βοήθεια, 

αγροτικά ζητήματα, κληρονομικά κ.α. 

[Γ/1 α 1939, "Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας, Άπασα η 

αλληλογραφία ή μετ' αυτής 

διενεργούμενη και μη έχουσα σχέσιν με 

τας αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου κ 

Δημαρχ. Επιτροπής"] 

20 1 268
Έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις για πλειστηριασμό ακίνητης 

περιουσίας των οφειλετών Δ. Θωμά Βήκα και Κων. Κατσίνα. 

Περιέχει έγγραφα από το 1932 

μέχρι το 1942. 

[α/7 α "Αρχείον τερματιζομένων 

Αλληλογραφιών 1938 - 1939 κλπ - 

Εκτελέσεις κατά Δημητρίου Θωμά Βήκα 

και Κων. Κατσίνα"] 



2 169

Έγγραφα για αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, καταγγελίες που 

αφορούν ενοίκια ακινήτων, δικαίωμα υδροληψίας, μισθοδοσία 

υπαλλήλων κ.α. Περιέχει έγγραφα του 1937. 
[α/7 α "Αρχείον Τερματιζομένων 

Αλληλογραφιών έτους 1938"] 

21 1 107
Έγγραφα που αφορούν σε καθορισμό αξίας ταφών, εξαγοράς τάφου, 

δικαίωμα διαδοχικής ταφής, αιτήσεις για παραχώρηση τάφου κ.α. 
[1939 Α/2 γ, Α/2 δ, Α/2 ε κλπ] / 

[Α/2 η «Νεκροταφεία»] 

2 136

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα του τμήματος κατασκευών, 

υδραυλικών, φωτισμού και καθαριότητος. Περιέχει απόφαση σχετική με 

εκραγείσα επιδημία τύφου υδρικής προελεύσεως. 

ομοίως / [Α/2 ε «Υπηρ. Δ.Τ.Υ. 

Τμήμα κατασκευών, Γρ. 

Υδραυλικών, Τμήμα Φωτισμού και 

Κινήσεως, Τμ. Καθαριότητος»] 

3 43
Προσκλήσεις μελών δημαρχιακής επιτροπής για δημοπρασίες ενοικίασης 

ακινήτων και προμήθειας ειδών.

ομοίως / [Α/2 γ «Δημ. Επιτροπής 

αποφάσεις αυτής προσκλήσεις 

κλπ»]

4 246

Έγγραφα που αφορούν σε οικονομικά ζητήματα, έγκριση εξόδων 

κινήσεως λεωφορείων, φόρος εγχώριων προϊόντων, φόρος 

επιτηδεύματος κ.α. 

ομοίως / [Α/2 δ «Δ.Ο.Υ. Τμημ. 

Λογιστηρίου Ελέγχου Γρ. Κτηματικόν 

Διαχ. Υλικού Δαπανών δια λογαριασμόν 

τρίτων Τμήμα Πρ/σμού Γρ. Διακ. Ταμ. 

Τμήματος, Γρ. Λογ. Ταμ. Τμήματος»]

5 81
Έγγραφα που αφορούν σε προμήθειες φαρμάκων, τοποθέτηση γιατρών 

και σχολιάτρων, μεταθέσεις φαρμακοποιών, αναρρωτικές άδειες κ.α. 
ομοίως / [Α/2 στ «Δ/σις Υγιεινής 

(Φαρμακεία, Ιατρεία κλπ)»]

22 1 198

Έγγραφα που αφορούν σε προαγωγές υπαλλήλων, προσαυξήσεις και 

μειώσεις, άδειες, προσλήψεις, απολύσεις, αναφορές προϊσταμένων, 

απολογίες υπαλλήλων κ.α. 

[Α/1 α 1939 "Ηθικαί αμοιβαί, 

Διάφορα, Γραφείον Εργασίας - 

Ηθικαί αμοιβαί, Διάφορα"] 

2 178

Έγγραφα που αφορούν σε προαγωγές υπαλλήλων, προσαυξήσεις και 

μειώσεις, άδειες, προσλήψεις, απολύσεις, αναφορές προϊσταμένων, 

απολογίες υπαλλήλων κ.α. (αποτελεί συνέχεια υποφ. 1) ομοίως

3 25
Αγωγές υπαλλήλων κατά του Δήμου για μισθολογικά θέματα. 

Ονομαστικές καταστάσεις. 

Περιέχονται στοιχεία από το 

1937 έως το 1940. 
[Α/1 α 1939 "Ηθικαί αμοιβαί, 

Διάφορα"] 

4 133 Αλληλογραφία με γραφείο ευρέσεως εργασίας για θέματα διορισμών. 
[Α/1 α 1939 "Γραφείον Ευρέσεως 

Εργασίας"] 

23 1 153

Έγγραφα για θέματα που αφορούν σε κανονισμούς εργασίας, αναφορές, 

ποινές υπαλλήλων και αλληλογραφία με τη διεύθυνση αστυνομίας για 

θέματα καθαριότητας. [1939 "Φάκελλος Καθαριότητος"]

24 1 193
Έγγραφα που αφορούν σε παρατάσεις και διατηρήσεις θέσεων εργασίας 

υπαλλήλων. 
[Α/1 α 1939 "Φάκελλος 

Καθαριότητος"]



2 45
Έγγραφα που αφορούν σε παύσεις, απολύσεις, παραιτήσεις των 

υπαλλήλων. 
[Α/1 α 1939 "Διορισμοί, Απολύσεις 

δημοτικών υπαλλήλων"]

3 90 Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων. 
[Α/1 α 1939 "Διορισμοί, Απολύσεις 

δημοτικών υπαλλήλων"]

25 1 148

Αλληλογραφία με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη διεύθυνση 

Κοιν. Πρόνοιας κ το γραφείο υγειονομικής υπηρεσίας για θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης των υπαλλήλων. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1937 - 1939. 

[Α/2 α 1939 "Δ/σις Δ/κων υπηρεσιών 

Γραφείον Πρωτοκόλλου Κληρονομιών 

Στατιστικής Δημοτολογίου και 

Στρατολογίας" 1937] 

2 48
Αλληλογραφία με τα γραφεία στρατολογίας και δημοτολογίου για 

έκδοση πιστοποιητικών ομοίως

3 137
Έγγραφα που αφορούν την υπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού της Εστέρ, 

θυγατρός του Αβραάμ Ματάλων. ομοίως

4 28 Έγγραφα που αφορούν σε θέματα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. 

[Α/1 β "Συντάξεις Δημοσίων 

υπαλλήλων και Ταμείου Προνοίας 

αυτών" 1939] 

5 207
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα συλλογικών 

συμβάσεων των εργατών καθαριότητας. ομοίως

6 172
Έγγραφα και αλληλογραφία με το ταμείο ασφαλίσεως δημοτικών και 

κοινοτικών υπαλλήλων για αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας. ομοίως

7 27
Έγγραφα που αφορούν σε εργατικά ατυχήματα, μεταβίβαση κυριότητας, 

μισθώσεις οικημάτων κ.α. ομοίως

26 1 77

Έγγραφα που αφορούν σε διαγωνισμό για την εισαγωγή στη σχολή 

εμπορικής ναυτιλίας, εγγραφές σε δημοτικά σχολεία, ζητήματα ναών, 

ενίσχυση απόρων πολιτών κ.α. [Ξ/2 γ 1939 ""]

2 15
Έγγραφα για την εκποίηση οχημάτων, δοχείων πετρελαίου, υλικών 

οικοδομής, μηχανών και διάφορων υλικών. ομοίως

3 72
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

σαρωμάτων και απορριμμάτων και ακινήτων ομοίως

4 176
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας βιβλίων, εντύπων, 

άμμου, κριθαριού, πασσάλων κ.α. ομοίως

5 94
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη χαρτοσήμου για οχήματα, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, αστικά έγγραφα κ.α. 

Περιέχει έγγραφο περί τίτλων 

χαρτοσήμου. ομοίως

6 103
Έγγραφα που αφορούν σε δάνεια και οφειλές υπαλλήλων, μισθολογικές 

καταστάσεις, παροχές ιατρικής περίθαλψης. ομοίως



27 1 79
Έγγραφα για δωρεά έκτασης στην πυροσβεστική υπηρεσία για ανέγερση 

κεντρικού πυροσβεστικού σταθμού 1937-39. 
[Α/2 β 1939 "Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου"]

2 142

Έγγραφα για επιχορήγηση του Ευκλείδη, τροποποίηση της ισχύουσας 

λιμενικής φορολογίας, ρυμοτομικό σχέδιο της Λεωφ. Νίκης, μίσθωση 

ακινήτου κ.α. ομοίως

3 21
Ευχαριστήρια έγγραφα για οικονομική ενίσχυση, γάμους, τοποθέτηση 

κρήνης, δωρεές προς τον Πανάγιο Τάφο κ.α. ομοίως

4 177

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα ασφάλισης των εργαζομένων. 

Περιλαμβάνονται ονομαστικές καταστάσεις υπαλλήλων και προτάσεις 

ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφάλισή τους.  

[Α/2 β 1939 "Περί ασφαλίσεως του 

εργατικού προσωπικού του δήμου" 

1935 - 1939]

28 1 256
Έγγραφα για  δημοπρασίες προμήθειας ίππων, χόρτου, κριθαριού και 

εκποίησης άχρηστων κτηνών υπηρεσίας καθαριότητος. 

[Ζ/2 α 1939 "Προμήθειαι δια 

δημοπρασιών και εργοληψίαι, εκποιήσεις 

υλικών, συμβόλαιο κλπ" "Προμήθειαι 

ίππων, χόρτου, κριθής, εκποιήσεις"] 

2 150
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας εντύπων, γραφικής 

ύλης, φαρμάκων, βενζίνης και πετρελαίου. 

[Ζ/2 α 1939 "Προμήθειαι φαρμάκων, 

γραφική ύλη, έντυπα και βιβλία, 

πετρέλαιο και βενζίναι"]

3 320

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας ενδυμασιών - 

στολών, υλικών, εργαλείων και εξαρτημάτων για την επισκευή και 

συντήρηση δικτύων. [Ζ/2 α 1939 "Διάφορα"] 

4 320

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας ενδυμασιών - 

στολών, υλικών, εργαλείων και εξαρτημάτων για την επισκευή και 

συντήρηση δικτύων. (αποτελεί συνέχεια υποφ. 3) [Ζ/2 α 1939 "Διάφορα"] 

29 1 108 Αιτήματα δημοτικών υπαλλήλων για οικονομική ενίσχυση τους. 
[Γ/2 α 1939 "Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας" 34482 - 42040]

2 269
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα των δημοτικών υπαλλήλων για 

αποζημιώσεις, συντάξεις, χορήγηση επιδόματος. ομοίως

3 207
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα άπορων δημοτών για οικονομική 

ενίσχυση. ομοίως

4 62
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση διαφόρων ομίλων, 

συλλογών, σωματείων, εταιρειών, ιδρυμάτων. ομοίως

5 78
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθώσεις και αποζημιώσεις 

ακινήτων και οικοπέδων. ομοίως

6 256
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση συλλογών, σωματείων, 

εταιρειών, ιδρυμάτων. ομοίως



7 213
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες προμήθειας καυσίμων, δαπάνες 

κατασκευής και επισκευής, πιστοποιητικά, διορισμούς υπαλλήλων κ.α. ομοίως

30 1 188 Έγγραφα που αφορούν σε αναφορές ατυχημάτων εν ώρα εργασίας. 
[Α/1 α 1939 "Φάκελλος 

Ατυχημάτων"] 

2 237
Έγγραφα που αφορούν σε πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων, προσκλήσεις 

προς απολογία και εκθέσεις ανακρίσεων. 

(περιέχονται έγγραφα των ετών 

1939 - 1940)
[Α/1 α 1939 "Πειθαρχικαί Ποιναί 

και απολογίαι υπαλλήλων"]

3 119
Έγγραφα για πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων, προσκλήσεις προς 

απολογία και εκθέσεις ανακρίσεων. ομοίως

4 338
Έγγραφα για πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων, προσκλήσεις προς 

απολογία και εκθέσεις ανακρίσεων. 

(οι υποφάκελοι 2, 3 και 4 

αποτελούν ενότητα) ομοίως

31 1 94
Αλληλογραφία με τα υπουργεία υγιεινής, δικαιοσύνης, εθνικής 

οικονομίας και τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για διάφορα θέματα. 

[1939 Δ/1 α "Υπουργείον Εσωτερικών 

και Πολιτικόν Γραφείον" Δ/1 β 

"Υπουργείον Υγιεινής, Πρόνοιας, 

Συγκοινωνίας, Γεωργίας, Εργασίας" Δ/1 γ 

"Υπουργείον δικαιοσύνης, Εξωτερικών 

και Εθν. Οικονομίας"] 

2 17
Αλληλογραφία με υπουργεία οικονομικών και τύπου και τουρισμού για 

διάφορα θέματα. 

[1939 Δ/1 δ "Υπουργείον Παιδείας, και 

Οικονομικών πολεμ. Αποζημιώσεων και 

Τουρισμού"] 

3 29

Αλληλογραφία με υπουργείο στρατιωτικών για διάφορα θέματα όπως: 

δημοπρασίες προμήθειας υλικών, διαταγές άσκησης εφέδρων κ.α. 

Περιέχει αίτηση άπορου αγωνιστή του Μακεδονικού Αγώνα προς το 

βασιλιά Γεώργιο για χορήγηση επιδόματος. 

[1939 Δ/1 ε "Υπουργείον 

Στρατιωτικών, Ναυτικών και 

Αεροπορίας"] 

4 170
Ανακοινώσεις για δημοσιεύσεις νόμων και διαταγμάτων που αφορούν σε 

θέματα των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
[1939 "Φάκελλος Νόμων και 

Διαταγμάτων"] 

32 1 116

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήματα υπαλλήλων για βελτίωση 

υπηρεσιακής θέσης, πίνακας δαπανών, εγκύκλιος θέσεων και 

προσόντων. Ειδικότερα “Συγκριτικούς Πίνακες Δαπανών και θέσεων του 

ισχύοντος Οργανισμού – 1938”, καθώς και τον “Οργανισμό της 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 1939 – 1940

Περιέχει έγγραφα ετών 1937 - 

40. [1938 - 1939 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ"]

2 144
Έγγραφα που αφορούν σε ονομαστικές καταστάσεις δημοτικών 

υπαλλήλων. ομοίως

3 222 Έγγραφα για θέσεις εργασίας, απαιτούμενα προσόντα, μισθολογικά κ.α. 

Περιέχει έγγραφα ετών1930, 

1938 - 40. ομοίως

33 1 300
Έγγραφα που αφορούν σε νομικά ζητήματα όπως: απαλλοτριώσεις, 

αποζημιώσεις, κατασχέσεις κ.ά. [1939  ΣΤ/1 α]



2 320
Έγγραφα που αφορούν σε νομικά ζητήματα όπως: απαλλοτριώσεις, 

αποζημιώσεις, κατασχέσεις κ.ά. (συνέχεια υπ. 1) ομοίως

3 218 Αλληλογραφία με νομικούς συμβούλους για διάφορες υποθέσεις. ομοίως

34 1 83 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση δημοτών. 
[1939 Γ/1 α "Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 127
Έγγραφα και αλληλογραφία για εξαγορά οικοπέδου της πλατείας 

σιντριβανιού και παραχώρηση του στην πυροσβεστική υπηρεσία. ομοίως

3 267
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις εταιρειών και ιδιωτών για επιστροφή, 

διαγραφή, απαλλαγή, μείωση φόρων. ομοίως

4 106
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε αιτήσεις εταιρειών και ιδιωτών 

για επιστροφή, διαγραφή, απαλλαγή, μείωση φόρων. (συνέχεια υποφ. 3) ομοίως

5 199
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις υπαλλήλων για οικονομική ενίσχυση 

και αποζημίωση τους. ομοίως

6 133
Έγγραφα που αφορούν σε αναρρωτικές άδειες και αυξήσεις μισθών 

δημοτικών υπαλλήλων. ομοίως

7 64

Έγγραφα που αφορούν στην εκμετάλλευση πεζοδρομίων και την 

οικονομική ενίσχυση ομίλων και σωματείων. Περιέχει αφίσα της 

"ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ". ομοίως

8 247

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προμήθειες και αγορές, 

φαρμάκων, βενζίνης, συγγραμμάτων κ.α. και σε χορήγηση αδειών 

κατασκευής και επισκευής κτιρίων, οδών κ.α. ομοίως

35 1 167

Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών (επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, 

τιμολόγια) που αφορούν σε επισκευή ακινήτου οδού Οδυσσέως και του 

ξενοδοχείου "Πάνθεον". 

[1938 - 1939 "Θυρίς Θ/Δ 1 - 18"] / ”. [Δ/1 

«Συμπληρωματικώς της υθ' αριθμ. 483 

Επισκευή του επί της παρόδου οδού 

Οδυσσέως Δημ. Ακινήτου και του 

Ξενοδοχείου “Πάνθεον”»]

2 14
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών (επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, 

τιμολόγια) που αφορούν στην επισκευή πάγκων της αγοράς Βλάλη. 

ομοίως / [«Συμπληρωματικώς της 

υθ' αρι. 41 και 43 μπάγκων της 

αγοράς Βλάλη φθορών της 

στέγης”»] 

3 30
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών (επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, 

τιμολόγια) που αφορούν σε επισκευή πλαισίου ηλιοτυπιών. 
ομοίως / [Δ/3 «Επισκευή του 

πλαισίου ηλιοτυπιών»]

4 63
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν στην επισκευή οικήματος 

του Σιδηροδρομικού σταθμού. 

ομοίως / [Δ/4 «Επισκευή του 

παραρτήματος ειδικής ασφάλειας 

Σιδ/ Σταθμού»] 



5 48
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν στην επισκευή της 

δημοτικής βιβλιοθήκης. 

ομοίως / [Δ/5 «Επισκευή και 

εκτέλεσις χρωματισμών των 

διαμερισμάτων της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης»] 

6 105 Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση δημοτικών ιατρείων. 

ομοίως / [Δ/6 «Μικροεπισκευαί δια 

την συντήρησιν διαφόρων 

δημοτικών ιατρείων»] 

7 14
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για την κατασκευή πινακίδων της οδού 

Μανουσογιαννάκη. 

ομοίως / [Δ/7 «Κατασκευή δύο σιδηρών 

πινακίδων σημάτων απαγορεύσεως της 

διόδου των τροχοφόρων του τμήματος 

οδού Μανουσογιαννάκη»]

8 101
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν σε επισκευή, περίφραξη και 

τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε αποθήκες. 

(Τα έγγραφα του υποφ. 8 

περιέχονταν σε δύο υποφ., τον 

Δ/8 και Δ/9)

ομοίως / [Δ/8 "Περίφραξις δι' αγκαθωτού 

σύρματος τμήματος τοιχίου της αποθήκης 

Νέων υπονόμων της οδού Χριστοπούλου" 

Δ/9 "Επισκευή αποθήκης εύφλεκτων 

υλών Μπεχτσινάς και τοποθέτησης 

κιγκλιδωμάτων εις αποθήκην Φωταερίου 

"]

9 94
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση τριχινοσκοπίου και 

προσθήκη δωματίου στα δημοτικά σφαγεία. 

ομοίως / [Δ/10 «Εγκατάστασις 

τριχινοσκοπίου και προσθήκη 

δωματίου παρά τοις Δημοτικοίς 

Σφαγείοις»] 

10 36 Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για την κατασκευή δαπέδου καφενείου. 

ομοίως / [Δ/11 «Κατασκευή του 

δαπέδου επί της οδού Αιγύπτου αρ. 

2 καφενείου ακινήτου του Δήμου»] 

11 43
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για την επισκευή ακινήτου της οδού 

Αιγύπτου. 

ομοίως / [Δ/12 "Επισκευή 

Δημοτικού ακινήτου κειμένου επί 

της οδού Αιγύπτου 2"] 

12 50
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου των 

δημοτικών σφαγείων. 

ομοίως / [Δ/13 "Κατασκευή μίας μονίμου 

τραπέζης εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος 

επενδεδυμένης δια λευκών πλακιδίων εμαγιέ και 

της τοποθετήσεως ενός νιπτήρος εκ πορσελάνης 

δια τας ανάγκας του εσχάτως ανασκευασθέντος 

δωματίου εν τοις Δημοτικοίς Σφαγείοις, διά τας 

ανάγκας του εργαστηρίου τριχινοσκοπήσεως"]



13 12
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για τη διαρρύθμιση κιβωτίου μητρώου 

αρρένων. 

ομοίως / [Δ/14 «Διά την 

διαρρύθμισην του εσωτερικού 

σιδηρού κιβωτίου ένθα 

φυλάσσονται τα μητρώα αρρένων»] 

14 36 Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για επισκευή παραπήγματος. 

ομοίως / [Δ/15 «Επισκευή 

παραπήγματος εντός του περιβόλου 

της αποθήκης εύφλεκτων υλών»] 

15 82 Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με δημοτικό ακίνητο. 

ομοίως / [Δ/16 «Επισκευή 

Δημοτικού ακινήτου κειμένου επί 

της οδού Γιαννιτσών - 

Μοναστηρίου»]

16 121 Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για την επισκευή δημοτικού σφαγείου. 

ομοίως / [Δ/17 «Επισκευή του Ε' 

Δημοτικού Σφαγείου της οδού 

Περδίκα»]

17 134  Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών για διάφορες επισκευές. 

ομοίως /  [Δ/18 «Διά την επισκευήν 

των σταύλων Βαρδαρίου, την 

κατασκευήν τοίχου μετά 

κιγκλιδώματος προ του Συνεργείου 

Καρροποιίας και την επισκευήν της 

εκεί αποθήκης Νομής»] 

36 1 340 Έγγραφα που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Άδειαι απουσείας 

υπαλλήλων 1939"]

2 386 Έγγραφα που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων. (συνέχεια υπ. 1)
[Α/1 α "Άδειαι απουσείας 

υπαλλήλων 1939"]

3 93
Αποφάσεις που αφορούν σε διορισμούς, μεταθέσεις και αποσπάσεις 

υπαλλήλων. 
[Α/1 α "Μεταθέσεις και αποσπάσεις 

υπαλλήλων 1939"] 

37 1 191
Έγγραφα και αλληλογραφία με άλλους δήμους για θέματα έκδοσης 

πιστοποιητικών, δημοπρασίες προμήθειας, ενίσχυση δημοτών κ.α. 
[1939 Ε/1 α, Ε/1 β, Ε/1 γ, Ε/1δ Ε/1 

α "Δήμοι"] 

2 195

Έγγραφα και αλληλογραφία με άλλους δήμους για διάφορα ζητήματα 

όπως: έκδοση πιστοποιητικών, δημοπρασίες προμήθειας, ενίσχυση 

δημοτών κ.α. 
[1939 Ε/1 α, Ε/1 β, Ε/1 γ, Ε/1δ Ε/1 

α "Δήμοι"] 

3 170

Έγγραφα και αλληλογραφία με το μετοχικό ταμείο πολιτικών 

υπαλλήλων για κληρονομικά ζητήματα. Αποδεικτικά ελεγκτικού 

συνεδρίου. 

[1939 Ε/1 Ε/1 β "Ελεγκτικόν 

Συνέδριον και Μετοχικόν Ταμείον 

του κατά γην Στρατού 1937"] 



4 6
Έγγραφα και αλληλογραφία του Δήμου και της Ισραηλιτικής κοινότητας 

για θέματα δημοτών. 
[1939 Ε/1 Ε/1 γ "Ισραηλιτική, Αρμενική 

και λοιπαί Κοινότητες 1937"] 

5
Έγγραφα και αλληλογραφία με πανεπιστήμια και σχολεία για θέματα 

όπως: πιστοποιητικά, καταστάσεις φοιτητών, οικονομική ενίσχυση κ.α. 

[1939 Ε/1 Ε/1 δ "Πανεπιστήμιον 

Θεσ/νίκης, Σχολεία εν γένει, Κρατικόν 

Ωδείον και ωδεία εν γένει 1937"] 

38 1 26 Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, ακινήτα
[1939 Α/2 γ "Αποφάσεις 

Δημαρχιακής Επιτροπής"]

39 1 39

Έγγραφα που αφορούν στη χρήση δημοτικού ύδατος, σε τέλη 

διαφημίσεων, καθώς και σε φόρους οικοδομικών, γαιών και 

επιχειρήσεων. 

Περιέχονται έγγραφα και του 

1938. 

[1938 Ζ/1 α "Δημοτικοί Φόροι"] / [«Δικαίωμα 

χρήσεως δημοτικού ύδατος 1938 – 1939» 

«Τέλος Διαφημίσεων» «Φόροι επί εισοδημάτων 

εξ οικοδομών β) επί εισοδημάτων γαιών γ) επί 

κερδών εξ εμπορικών και βιομηχ. Επιχειρήσεων 

και επί των αμοιβών υπηρεσιών ελευθεριών 

επαγγελμάτων»]

2 228
Έγγραφα που αφορούν σε φορολογία μικρών και μεγάλων ζώων και στη 

χρήση υπόστεγων.

ομοίως / [«Δικαίωμα χρήσεως υπόστεγων 

μικρών και μεγάλων ζώων» «Φόρος 

αγοροπολουμένων ζώων»]

3 49

Έγγραφα που αφορούν στο δικαίωμα χρήσης δημοτικών σφαγείων, 

αποβάθρας αεριόφωτος, του εργοστασίου φωταερίου και αποθήκης 

Μπεχτσινάρ.

ομοίως / [«Δικαίωμα χρήσεως Δημοτικών 

Σφαγείων» «Δικαίωμα χρήσεως 

αποβάθρας αεριόφωτος» « Περί επιβολής 

δικαιώματος χρήσεως δημ. χώρου παρά 

το εργοστάσιο φωταερίου και παρά της 

αποθήκης Μπεχτσινάρ»] 

4 92
Έγγραφα που αφορούν σε θέματα καθαριότητας, στο δικαίωμα 

εκμετάλλευσης απορριμμάτων, και στο τέλος αποκομιδής. 

ομοίως / [«Περί καθαριότητος» 

«Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως σαρωμάτων 

και απορριμμάτων» «Τέλος αποκομιδής 

απορριμμάτων»]

5 94
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη πεζοδρομίων, οικοπέδων και δημοτικών 

οδών. 

ομοίως / [«Τέλος ακάλυπτων οικοπέδων» 

«Τέλος εκμεταλλεύσεως πεζοδρομίων» 

«Δικαίωμα χρήσεως Δημοτικών οδών διά 

την εγκατάστασιν σιδηροδρομικών 

γραμμών»] 

6 121
Έγγραφα που αφορούν σε φόρους προϊόντων, ζώων, διαφημίσεων και 

πλειστηριασμών. 

ομοίως / [«Φόροι βιομηχανικών προϊόντων» 

«Φόροι εγχωρίων προϊόντων και περί 

συνθέσεως του προσωπικού της Υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π.» «Περί εισπράξεως φόρων 

βιομηχανικών προϊόντων, φόρου 

αγοραπωλουμένων ζώων και τέλους 

διαφημίσεων» «Περί πάγιας επιβεβλημένης 

φορολογίας επί του τμήματος των δημοσίων 

πλειστηριασμών πωλουμένων κινητών και 

ακίνητων πραγμάτων»]



7 87
Έγγραφα που αφορούν στην ενοικίαση δικαιώματος χρήσης μέτρων και 

σταθμών. 
ομοίως / [«Δικαίωμα μέτρων και 

σταθμών»]

40 1 139
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για προμήθεια διαφόρων ειδών, 

όπως χόρτο, οικοδομικά υλικά, πετρέλαιο κ.ά.
[1939 Γ/1 α "Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 209
Έγγραφα που αφορούν στη δωρεάν νοσηλεία απόρων πολιτών και στην 

απαλλαγή, ή μείωση φόρων. ομοίως

3 368
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για την κατασκευή έργων, οδών, 

υπονόμων, αποχωρητηρίων κ.ά. ομοίως

4 67
Έγγραφα που αφορούν σε αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων οικοπέδων 

και κτισμάτων. ομοίως

5 371
Έγγραφα για ζητήματα υπαλλήλων, άδειες, δάνεια, διορισμοί, 

αποζημίωση εργατικού ατυχήματος ή θανάτου κ.ά. ομοίως

41 1 190

Έγγραφα που αφορούν σε τοπογραφικά σχέδια, επιμετρήσεις, 

μισθολογικές καταστάσεις, δελτία κίνησης εργατών, πρωτόκολλα 

παραλαβής υλικών, τιμολόγια για εργασίες στο νεκροταφείο Τούμπας 

και Αγίας Φωτεινής. 

[1938 - 1939 Θ/Ε 1 - 5] / [Ε/1 

«Κατασκευή Οστεοφυλακείου 

Νεκροταφείου Τούμπας και λάκκου 

δι’ οστεοφυλάκειον Νεκροταφείου 

Αγ. Φωτεινής»]

2 63
Έγγραφα που αφορούν την περίφραξη πεζοδρομίων των πλατειών Αγ. 

Σοφίας και Αριστοτέλους. 

ομοίως / [Ε/2 «Περίφραξις πεζοδρομίων 

Πλατείας Αριστοτέλους παρεμποδίσεως 

κληθείς κατά την παρέλασιν 2ου Στρατού 

και ημέρα της Εθνικής Εορτής της 25ης 

Μαρτίου»] 

3 75

Έγγραφα που αφορούν σε καταστάσεις πληρωμών, εγκρίσεις δαπανών 

και δελτία κίνησης εργατών για την κατάρτιση τοπογραφικών 

σχεδιαγραμμάτων. 

ομοίως / [Ε/3 "Εργασία Καταρτίσεως 

τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων των 

ακινήτων του Δήμου"]

4 14
Έγγραφα που αφορούν στην κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου 

οικοδομής δημότη. 

ομοίως / [1938 – 1939 Θ/Ε 1 – 5 

Ε/4 «Διά την επισκευήν τμήματος 

πεζοδρομίου προ τη εν τη οδό 

Εγνατία, αρ. 18 οικοδομή του Θ. 

Κων/νίδη»]

5 167

Έγγραφα που αφορούν στην υπόθεση κατεδάφισης τριών ξενοδοχείων 

επί της λεωφόρου Βασ. Γεωργίου. Περιέχει απόκομμα της εφημερίδος 

"Το Φως". 

6 21
Έγγραφα που αφορούν σε δικαστική διένεξη του δημότη Γ. Ζουμπούλη 

με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για θέμα αποζημίωσης. 

ομοίως / [Ρ/Γ 8 "Φάκελλος 

Δικαστικής φύσεως Γεωργίου 

Ζουμπούλη"]



7 174

Έγγραφα που αφορούν σε προϋπολογισμούς, αμοιβές, τοπογραφικά 

σχέδια, τιμολόγια για κατασκευή και επισκευή διαφόρων δημοτικών 

έργων
ομοίως / [Ε/5 "Αρχείον Έργων 

Διάφορα"] 

42 1 40
Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί για 

κατασκευή υπογείων αποχωρητηρίων της πλατείας Βαρδαρίου. 

[1938 - 1939 "Φάκελλος έργων"] / 

[Φάκελλος περιέχων σχετικά κατασκευής 

υπογείων αποχωρητηρίων πλατείας 

Βαρδαρίου] 

2 42

Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, για ανέγερση θερμοκηπίου σε φυτώριο 

του δήμου, για επέκταση παραπήγματος νεκροταφείου Ευαγγελίστριας 

και κτιρίου Διεύθυνσης Ευαγγελίστριας. [1938 - 1939 "Φάκελλος έργων"]

3 32

Έγγραφα, προϋπολογισμοί, τιμολόγια για την επισκευή μηχανουργείου 

της οδού Μανουσογιαννάκη, κατασκευή εξέδρας στην Αριστοτέλους, 

εξέδρα για εορτή 25ης Μαρτίου, υπόστεγου του σιδηροδρομικού 

σταθμού και παραπήγματος νέων υπονόμων. ομοίως

4 53

Έγγραφα προϋπολογισμοί, τοπογραφικά σχέδια για την κατασκευή 

κτιρίων των νεκροταφείων Ευαγγελίστριας και των οστεοφυλακίων 

νεκροταφείων Τούμπας και Αγ. Παρασκευής. 

ομοίως / [«Φάκελλος κατασκευής κτιρίου 

Δ/σεως Νεκροταφείου Ευαγγελίστριας» 

«Φάκελλος περιέχων σχετικά επεκτάσεως 

αιθούσης δεξιώσεων δημοτ. Νεκροτ. 

Ευαγγελίστριας» «Σχετικά κατασκευής 

Οστεοφυλακείου Νεκροταφείου Τούμπας» 

«Επισκευή του οστεοφυλακείου του 

Νεκροταφείου Αγίας Παρασκευής»]

5 59
Έγγραφα, προϋπολογισμοί, δελτία κίνησης, καταστάσεις πληρωμής 

εργατών για επισκευή κτιρίου βρεφοκομείου "Άγιος Στυλιανός". 
ομοίως / [Επισκευή κτιρίου 

Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός] 

6 35
Έγγραφα, δημοπρασίες, προϋπολογισμοί που αφορούν σε εργασίες στα 

δημοτικά σφαγεία. 

ομοίως / [«Φάκελλος περιέχων σχετικά 

κατασκευής τοίχου Δημοτικών Σφαγείων» 

«Περιέχων σχετικά τοποθετήσεως υαλοστασίων 

και υαλοπινάκων εις το κτίριον των Δημ. 

Σφαγείων» «Κατασκευή τριών συνεχόμενων 

θαλάμων προς απόρριψιν των ακαταλλήλων 

προς βρώσιν κρεάτων και σπλάχνων»

7 49

Έγγραφα, επιμετρήσεις, τιμολόγια, δελτία κίνησης εργατών για 

συντήρηση κτιρίων λουτρών Σέδες, στο πυροσβεστείο Βαρδαρίου και 

στην αποθήκη τελωνείου. 

ομοίως / [«Διά την συντήρησιν των κτιρίων των 

λουτρών Σέδες» «Διά τον υδροχρωματισμόν και 

ελαιοχρωματισμόν πυροσβεστείου Βαρδαρίου» 

«Διά την κατασκευήν δύο περιφραγμάτων εντός 

των Αποθηκών του Τελωνείου διά την 

εγκατάστασιν των γραφείων εισπράξεως 

Φ.Ε.Π.»] 

8 217
Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, επιμετρήσεις, τιμολόγια, δελτία κίνησης 

εργατών για διαμόρφωση πλατείας Βαρδαρίου και αγοράς Βλάλης. 

ομοίως / [Διά την διαμόρφωσιν των 

επί της πλατείας Βαρδαρίου 

καταστημάτων δημοτ. Αγοράς 

Βαρδαρίου] 



9 292
Έγγραφα, επιμετρήσεις, τιμολόγια, δελτία κίνησης εργατών για εργασίες 

στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα και στο παράρτημα. 

ομοίως / [1938 – 1939 «Φάκελλος 

Έργων» «Διά διαφόρους μικροεπισκευάς 

κλπ. Κεντρικού Δημοτικού 

Καταστήματος ως και του 

παραρτήματος»] 

43 1 169
Έγγραφα και αλληλογραφία με την Ε΄ Εφορία για θέματα όπως: προίκες, 

δωρεές, πιστοποιητικά γεννήσεως κλπ. [1939 Γ/2 γ]

2 264

Έγγραφα και αλληλογραφία με την Ε΄ Εφορία για κληρονομικά 

ζητήματα όπως: ύπαρξη περιουσίας αποβιώσαντος, ύπαρξη 

πλησιέστερων συγγενών, διευθύνσεις κατοικίας κ.α. [1939 Γ/2 γ]

44 1 97
Έγγραφα σχετικά με την εθιμοτυπία του Δήμου, τελετές, εκδηλώσεις, 

δαπάνες για επιτάφιο, παράθεση δείπνου κ.α. 
[1939 Γ/1 α "Φάκελλος Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 183 Έγγραφα σχετικά με φόρους και τέλη. ομοίως

3 145
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα, δωρεάν 

παραχωρήσεις υπηρεσιών κ.α. 

Περιέχονται έγγραφα προηγούμενων 

ετών, καθώς και σχέδια των προτομών 

Π. Μελά και Ι. Δραγούμη. ομοίως

4 61 Έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με μισθοδοσία. 

Περιέχονται έγγραφα και του 

έτους 1937. ομοίως

5 93 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προμήθειες υλικών. ομοίως

6 80 Έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με ακίνητα. ομοίως

7 29
Έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με θέματα ύδρευσης και εκποιήσεις 

ειδών, όπως κενών δοχείων βενζίνης κ.ά. ομοίως

8 154
Έγγραφα σχετικά με θέματα όπως, μελέτη για καθαριότητα, δωρεάν 

διαμονή, οφειλές κ.ά. 

Περιέχει έγγραφα 

προηγούμενων ετών. ομοίως

45 1 37

Έγγραφα για την επισκευή φυλακίων υπηρεσίας Φ.Ε.Π. όπως 

προϋπολογισμός, καταστάσεις πληρωμών, πρωτόκολλο εργασιών, 

επιμετρήσεις κ.α.

[1938 - 1939 Θ/Δ 33 - 43 "33 - 

Επισκευή των υπ' αριθ. 10, 11, 12 

και 14 Φυλακίων υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π."] 

2 81
Έγγραφα για την επισκευή υπόστεγων και κεντρικής αίθουσας Σφαγείων 

όπως προϋπολογισμός καταστάσεις πληρωμών, κ.α. 

[1938 - 1939 "Επισκευή των θερινών 

υποστέγων των Δημοτικών Σφαγείων και 

της κεντρικής αιθούσης Σφαγείων"]

3 104
Έγγραφα για μικροεπισκευές επίπλων, προϋπολογισμός, καταστάσεις 

πληρωμών, πρωτόκολλο εργασιών, επιμετρήσεις κ.α. 

[1938 - 1939 "Διά διαφόρους 

μικροεπισκευάς επίπλων των διαφόρων 

Γραφείων του Δήμου"] 



4 119

Έγγραφα για μετατροπή χώρου εταιρίας προστασίας ζώων σε 

κτηνιατρείο, προϋπολογισμός, καταστάσεις πληρωμών, πρωτόκολλο 

εργασιών κ.α. 

[1938 - 1939 "Μετατροπής ενός 

δωματίου της εταιρίας προστασίας 

ζώων εις κτηνιατρείον"]

5 219
Έγγραφα που αφορούν σε μικροεπισκευές διαφόρων ακινήτων, 

προϋπολογισμός κ.α. 
[1938 - 1939 "Εκτέλεσις μικροεπισκευών 

εις διάφορα ακίνητα του Δήμου"]

6 63 Έγγραφα που αφορούν σε τοποθέτηση υαλοστασίων και υαλοπινάκων. 

[1938 - 1939 "Διά την τοποθέτησιν 

σιδηρών υελοστασίων και υελοπινάκων 

εις Δημοτικά Σφαγεία"] 

7 119

Έγγραφα για το κλείσιμο υπόστεγων ζώων των σφαγείων, όπως 

προϋπολογισμός, καταστάσεις πληρωμών, πρωτόκολλο εργασιών, 

επιμετρήσεις κ.α. 

[1938 - 1939 "Κλείσιμον δι' εγκαρσίων 

τοίχων των υποστέγων μικρών και 

μεγάλων ζώων των Δημοτικών 

Σφαγείων"] 

8 82

Έγγραφα για επισκευή ακινήτου επί Βασ. Όλγας 24, όπως 

προϋπολογισμός, καταστάσεις πληρωμών, πρωτόκολλο εργασιών, 

επιμετρήσεις κ.α.

[1938 - 1939 "Επισκευή του επί της 

Λεωφόρου Βας. Όλγας 24 

Δημοτικού ακινήτου"]

9 24 Έγγραφα για  επισκευή πατωμάτων ναού Ευαγγελίστριας.
[1938 - 1939 "Επισκευή των 

πατωμάτων Ναού Ευαγγελίστριας"] 

10 147 Έγγραφα για κατασκευή δεξαμενής απολυμάνσεως σφαγείων. 

[1938 - 1939 "Κατασκευή μιας δεξαμενής 

απολυμάνσεως των εισερχομένων εντός 

των Δημοτικών Σφαγείων"] 

11 250 Έγγραφα για επισκευή και ελαιοχρωματισμό περίφραξης πάρκων. 

[1938 - 1939 "Διά την επισκευή και 

ελαιοχρωματισμού των κιγκλιδωμάτων 

των πάρκων της πόλεως"]

46 1 5 Τοπογραφικά σχέδια και κάτοψη ορόφου του δημοτικού νοσοκομείου. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1937, 1941, 1946. 
[1939 "Φάκελλος Μελέτης Προσθήκης Β' 

Ορόφου Δημοτικού Νοσοκομείου"] 

2 6
Τοπογραφικά σχέδια – μελέτες προσθήκης νέου ορόφου και εξωτερικών 

διαρρυθμίσεων δημοτικού νοσοκομείου.
[1939 "Β. Σχεδιαγράμματα εις 

διπλούν"] 

3 214
Έγγραφα, εκθέσεις, τιμολόγια, προμετρήσεις, προϋπολογισμός σχετικά 

με προσθήκη ορόφου και διαρρυθμίσεων δημοτικού νοσοκομείου. 

Περιέχει και έγγραφα του 

έτους 1940. 

[1939 "Μελέτη Προσθήκης Νέου Ορόφου και 

Διαρρυθμίσεων Δημοτ. Νοσοκομείου. Στοιχεία 

της μελέτης υποβληθέντα εις Υπουργ. Υγιεινής 

προς Έγκρισιν. Ήτοι: Έκθεσις (επί της μελέτης), 

Τιμολόγιον, Προμέτρησις, Προυπολογισμός, 

Γενική Συγγραφή Ειδική ή Αλληλογραφία, 

Σχεδιαγράμματα εις διπλούν (ισογείου, α' 

ορόφου, β' ορόφου)"]



4 20
Έγγραφα, σχέδια, μελέτες για προσθήκες και διαρρύθμιση νοσοκομείου, 

προσχέδια οίκου αδελφών. 

Περιέχει και έγγραφα 1937, 

1938.

[1939 "Μελέτη προσθήκης Νέου Ορόφου και 

Διαρρυθμίσεων Δημοτ. Νοσοκομείου. Αρχικά 

Προσχέδια μετ' εκθέσεως (μη εφαρμοσθέντα)", 

"Προσχέδια Οίου Αδελφών Δημοτ. 

Νοσοκομείου"] 

5 6 Έγγραφα, τοπογραφικά διαγράμματα περιοχής νοσοκομείου. 

[1939 "Τοπογραφικόν Διάγραμμα 

Περιοχής Δημοτ. Νοσοκομείου. 

Περιέχονται και 3 φωτοτυπίας"] 

6 6 Έγγραφα, σχέδιο του αντιαεροπορικού καταφυγίου νοσοκομείου.  

[1939 "Το αρχικώς μελετηθέν 

αντιαεροπορικόν καταφύγιον εις το 

δημοτικόν νοσοκομείον"] 

47 1 90
Έγγραφα που αφορούν δικαστικά, οικονομικά θέματα, κατασχέσεις, 

δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις, εργολαβικές υποθέσεις κ.α. [1939 ΣΤ/1 α] 

2 126 Έγγραφα που αφορούν σε δικαστικά και οικονομικά θέματα. [1939 ΣΤ/1 α] 

3 129

Έγγραφα που αφορούν οικονομικά θέματα, μισθωτήρια, οικονομικές 

καταστάσεις δημοτών, κατασχετήρια, δικαστικές υποθέσεις δήμου, 

απογραφή συνοικισμών Τούμπας και Καλαμαριάς κ.ά. [1939 ΣΤ/1 α] 

48 1 91
Έγγραφα που αφορούν την ενοικίαση της επί των οδών Μοναστηρίου - 

Γιαννιτσών δημοτικής οικίας. [Λήξασαι Συμβάσεις 28]

2 199

Φάκελος μισθωτών ενοικιαζομένου δημοτικού οικοπέδου επί της οδού 

25ης Μαρτίου (Συνοικισμός 6). Ενοικιαστές : Ιωσήφ Κόβο, Αποστ. 

Σάββας και Ισραηλιτική Κοινότητα. 

Περιλαμβάνονται σχέδιο οικοδομής Σαούλ 

Μοσσέ Κόβο και τοπογραφικό διάγραμμα 

δημοτικού οικοπέδου 25ης Μαρτίου 

Ισραηλιτικού Συνοικισμού. [Λήξασαι Συμβάσεις 28]

3

255 + 

1 φ. 

εφημ.

Έγγραφα που αφορούν την ενοικίαση δημοτικών οικοπέδων στην 

περιοχή Σειχ Σου (συνοικισμός Ευαγγελίστρια) και του καφενείου Σειχ 

Σου.

Περιλαμβάνεται το φύλλο της 

εφημερίδας ''Μακεδονικά Νέα'' 

6.4.1924. 

ομοίως / [ Άλσος Βασιλίσσης Σοφίας '' Σειχ Σου 

'' 1) Παρασκευούλα Νικολάου Συν/μός 

Ευαγγελίστριας (σκαλάκια) 2) Βαρβάρα 

Τσιαραλίδου Συν/μός Ευαγγελίστριας  

(σκαλάκια) 3) Βαρβάρα Γκόντση  Συν/μός  

Ευαγγελίστριας (σκαλάκια) 4) Κων/νος 

Ζορμπαλάς ενοικιαστής καφενείου Σειχ Σου]

4 70 Πρακτικά συνεδριάσεων Κτηματικής Επιτροπής. [Λήξασαι Συμβάσεις 28]

1940 1 1 101
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε αιτήματα αποζημιώσεων για 

υπερωριακή εργασία υπαλλήλων. 

[Φάκελλος Γ/1α Γενικής 

διοικήσεως Μακεδονίας 1940, 4409-

9429] /  [υπ αρ 76 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 1938]

2 78

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή έργων, 

συντήρηση δικτύου υπονόμων. Περιλαμβάνεται απόφαση αλλαγής 

ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή γηπέδου "Α.Σ. ΑΡΗΣ". ομοίως



3 178 Αποφάσεις για ενίσχυση απόρων πολιτών. 

Περιλαμβάνεται πρόγραμμα 

συναυλίας του Μακεδονικού 

Ωδείου. ομοίως

4 174
Αποφάσεις για δικαίωμα Χρήσεως Δημοτικών Εγκαταστάσεων και 

είσπραξη δημοτικών φόρων και τελών. ομοίως

5 64
Αποφάσεις για Δημοτικό νοσοκομείο και βρεφοκομείο "Άγιος 

Στυλιανός". Προϋπολογισμός του νοσοκομείου. ομοίως

6 225
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. ομοίως

7 53

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εθιμοτυπίας. 

Περιλαμβάνεται ευχαριστήρια κάρτα της πριγκίπισσας Φραγκίσκης για 

συλλυπητήριες ευχές. ομοίως

8 47

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για ενοικιάσεις δημοτικής 

ακίνητης περιουσίας και ενοικιάσεις ακίνητων για τις ανάγκες στέγασης 

των δημοτικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται ψήφιση πίστωσης για την 

αγορά ξενοδοχείων. ομοίως

9 74

Αποφάσεις για προμήθεια διαφόρων ειδών, φαρμάκων, γραφικής ύλης, 

βιβλίων κ.ά. Αποπληρωμή λογαριασμών και εγγυητικών επιστολών. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για την τροποποίηση όρων δανείων του 

Δήμου σε αγγλικές λίρες. ομοίως

2 1 292
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου.

[Φάκελλος Γ/1α Γενικής 

διοικήσεως Μακεδονίας 1940, 

17917-24009]

2 120

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες. Περιλαμβάνεται 

αποφάσεις για προμήθεια αντιασφυξιογόνων μασκών και εισιτήριων 

θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών. ομοίως

3 92 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν κατασκευαστικά. ομοίως

4 190
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για αιτήματα μη καταβολής 

δημοτικών φόρων και τελών. ομοίως

5 98
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων 

και απόρων. ομοίως

6 134
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για εκμισθώσεις και μισθώσεις 

ακινήτων ομοίως

7 139
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλοτριώσεις. Απόφαση 

για εξαγορά του Ι. Ν. Οσίας Ξένης Χαριλάου. ομοίως

8 46 Αποφάσεις για θέματα εθιμοτυπίας. ομοίως



9 57 Αποφάσεις για διάφορα θέματα. ομοίως

3 1 181
Συμφωνητικά για την ασφάλεια ακινήτων και κινητών περιουσιακών 

στοιχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

[Φάκελλος ΒΒ/1 Δημαρχιακόν Κατάστημα, 

Δημοτικά Κτήματα, Λουτρά Σέδες, 

Νεκροταφεία, Δημοτική βιβλιοθήκη, 

Δημαρχείον, ενοικιάσεις και επισκευαί αυτών, 

έπιπλα και σκεύη Δημ. Γραφείων και Δωρεαί, 

έτος 1940] 

2 378
Έγγραφα για υποθέσεις μισθώσεων, εκμισθώσεων, απαλλοτριώσεων και 

άλλων σχετικών. ομοίως

3 300
Έγγραφα για την εκμίσθωση βοηθητικών εγκαταστάσεων στα λουτρά 

Σέδες.  ομοίως

4 122
Έγγραφα για μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 

υπηρεσιών του Δήμου. ομοίως

5 227
Έγγραφα που αφορούν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την 

εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. ομοίως

6 286
Έγγραφα που αφορούν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την 

εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. ομοίως

7 20
Έγγραφα που αφορούν στην λειτουργία της φιλαρμονικής του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. ομοίως

4 1 127
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. 

[«Φάκελλος Γ/1α Γενικής 

διοικήσεως Μακεδονίας 1940, 

28079-30893»]

2 274

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες του Δήμου. Απόφαση 

για την αγορά 2 (δυο) πινάκων ζωγραφικής της καλλιτέχνιδος 

Αικατερίνης Μοράτου. ομοίως

3 227
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν κατασκευαστικά 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης. ομοίως

4 91
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν 

δημοτικούς φόρους και τέλη. ομοίως

5 57

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων 

και απόρων. Απόφαση ενίσχυση των εντύπων "Ο Φάρος της 

Θεσσαλονίκης" και "Μακεδονικό Ημερολόγιο". ομοίως

6 126

Αποφάσεις για εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και υπηρεσιών. 

Περιλαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διεξαγωγή 

απαιτούμενων ενεργειών εναντίον αξιώσεων εργολάβων καθαριότητος 

πόλης το 1914. ομοίως

7 156 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλοτριώσεις. ομοίως



8 64

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το Κεντρικό 

Συμβούλιο Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Μουσουλμανικής Περιουσίας και 

άλλα σχετικά. ομοίως

9 64
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εκποιήσεως 

διαφόρων είδων και άλλα. ομοίως

5 1 242
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. 

["Φάκελλος Γ/1α Γενικής 

διοικήσεως Μακεδονίας 1940, 

50393-59544"]

2 110
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε προμήθειες του 

Δήμου. ομοίως

3 110
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε έργα 

συντήρησης και κατασκευής. ομοίως

4 54
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν 

δημοτικούς φόρους και τέλη. ομοίως

5 126

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων και 

απόρων. Αποφάσεις  για ενίσχυση  απόρου μακεδονομάχου, Φίλ. Τσίγκα 

και παραχώρησης τάφου στον αποβιώσαντα γυμνασιάρχη Δ. Στεφάνου. ομοίως

6 83
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για εκμισθώσεις και μισθώσεις 

ακινήτων και υπηρεσιών. ομοίως

7 104 Αποφάσεις για απαλλοτριώσεις. ομοίως

8 110
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εκποιήσεως 

διαφόρων ειδών. ομοίως

9 89
Αποφάσεις για θέματα εθιμοτυπίας. Απόφαση για τελετή 

αποκαλυπτηρίων ανδριάντα του Κωνσταντίνου. ομοίως

6 1 176
Αλληλογραφία με Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών Κοινοτικών 

Υπαλλήλων. [Α/1β] 

2 8
Έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν τις συντάξεις 

δημοτικών υπαλλήλων. [Α/1β] 

3 106
Έγγραφα για την Υπηρεσία Καθαριότητος. Περιλαμβάνεται παρατήρηση 

Δήμαρχου προς υπηρεσία καθαριότητος. [Α/2ε] 

4 160

Έγγραφα που αφορούν το Γραφείο Πρωτοκόλλου Κληρονομιών 

Στατιστικής Δημοτολογίου Στρατολογίας. Περιλαμβάνεται έρευνα για 

κατηγορία εις βάρος υπαλλήλου. [Α/2α] 

5 26 Αλληλογραφία με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 



6 26
Αλληλογραφία με το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως 

Υγειονομικών. 

(οι υποφ. 1 - 6 αποτελούν ενότητα για 

συντάξεις υπαλλήλων και ταμείου 

πρόνοιας) [Α/1β] 

7 68

Έγγραφα που αφορούν στις τεχνικές υπηρεσίες, γρ. Υδραυλικών, 

τμήματα Φωτισμού, Κίνησης, Καθαριότητας. Έγγραφα για την 

κατασκευή έργων παθητικής αεράμυνας. [Α/2ε] 

8 68 Έγγραφα που αφορούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. [Α/2δ] 

9 42 Έγγραφα που αφορούν τα νεκροταφεία. [Α/2η]

10 27 Αποφάσεις για διάφορα θέματα. [Α/2γ] 

11 30 Έγγραφα που αφορούν τη Διεύθυνση Υγιεινής. [Α/2στ]

7 1 63 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για προϋπολογισμό έτους 1938 -1939. 

2 176
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση και ανάθεση έργων. 

Προμήθειες υλικών. 

3 132
Αποφάσεις για αλλαγή ρυμοτομικού σχεδίου, μισθώσεις και 

δημοπρασίες ακινήτων, αποζημιώσεις απαλλοτρίωσης. 

4 317
Αποφάσεις για μισθοδοσία υπαλλήλων, οικονομική ενίσχυση σε 

υπαλλήλους, λόγω στράτευσης ή ασθενείας. 

5 297

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφή οφειλών, επιστροφές 

φόρων σε ιδιώτες, διακανονισμοί χρεών, τόκοι υπερημερίας και 

εξαιρέσεις οφειλών. 

6 119
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση βοηθημάτων σε 

άπορους. 

7 139
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για απολύσεις υπαλλήλων λόγω 

ορίου ηλικίας και αποζημιώσεών τους. 

8 14
Αποφάσεις για αποζημιώσεις σε επιχειρηματίες, λόγω φυσικών 

καταστροφών. 

9 20 Αποφάσεις για νομικές διαφορές με ιδιώτες. 

8 1 192

Έγγραφα που αφορούν σε διαφορές του Δήμου με την εταιρεία υδάτων. 

Καταστάσεις αξίας ύδατος, πίνακες υλικών και διανομής ύδατος, γενικός 

απολογιστικός πίνακας κ.α.

Ο φάκελος περιέχει έγγραφα 

των ετών 1939 - 1940.

[1939 "Φάκελλος υφιστάμενων 

διαφορών μεταξύ Δήμου και 

Εταιρείας Υδάτων"]



9 1 114

Έγγραφα για δημοπρασίες, καταστάσεις πληρωμών, εκθέσεις 

εργολάβου, προϋπολογισμούς δαπανών για την ανοικοδόμηση καμένης 

πτέρυγας δημοτικού νοσοκομείου. 

(ενώ αναγράφεται χρονολογία 

1938, περιέχονται έγγραφα 

1936-40)

[1ος Υποφάκελλος: Εργολαβικόν 

Συμβόλαιον Δημοπρασίας – 

Εγκριτικαί αποφάσεις της 

διενέργειας Δημοπρασίας – 

Διακήρυξις]. 

2 293
Αλληλογραφία δημάρχου με τον εργολάβο Αλ. Θεοδωσιάδη για την 

επισκευή της καμένης πτέρυγας Δημοτικού Νοσοκομείου.
[2ος Υποφάκελλος: "Αλληλογραφία 

σχετική με το έργον"]

3 225

Έγγραφα και αποφάσεις για την έγκριση 1ου και 2ου συγκριτικού 

πίνακα εργασιών – δαπανών – τιμών – ποσοτήτων υλικών. Πρωτόκολλα 

εγκατάστασης εργολάβου και εργασιών. 

Περιέχει εργολαβικό σχέδιο 

πρόσοψης του νοσοκομείου  

του 1937. 

[3ος Υποφάκελλος: Τεύχη Εργολαβίας, 

(Αρχική Μελέτη - 1ος Συγκρ. Πίναξ, 2ος 

Συγκρ. Πίναξ, 1 - 2 - 3 - 4 - 5, - 6, Πρωτ. 

Κ.Ν.Τ.Μ.) Πρωτόκολ. Εγκαταστάσεως 

Εργολάβου και Προγράμματα Εργασίας - 

Πρωτόκολλα Κακοτεχνίας"]. 

4 208
Έγγραφα για την ανοικοδόμηση της καμένης πτέρυγας του νοσοκομείου, 

πρωτόκολλα παραλαβής έργου, προϋπολογισμοί και αναλύσεις τιμών. 

10 1 219

Εργολαβικά έγγραφα που αφορούν σε καταστάσεις ημερομισθίων και 

τιμολόγια εργασιών (οικοδομικών, υδραυλικών) για την επισκευή της 

καμένης πτέρυγας του δημοτικού νοσοκομείου. 

Ο φάκελος αναγράφει ως 

χρονολογία το 1937, αλλά 

περιέχει έγγραφα 1937 - 40. 

["Καταστάσεις απολογιστικών 

εργασιών. α) Οικοδομικά β) 

Υδραυλικά γ) Καλοριφέρ"]

2 179
Έγγραφα, δημοπρασίες προμήθειας υλικών, τιμολόγια, αποδείξεις για 

την ανοικοδόμηση πτέρυγας νοσοκομείου. 

[«Πληρωμαί. α) Πιστοποιήσεις β) Κατ/σις 

απολογιστικών εργασιών γ)Τιμολόγια απ’ 

ευθείας αγοράς ειδών καλοριφέρ υπό του 

δήμου»] 

3 204

Έγγραφα που αφορούν σε καταστάσεις πληρωμής, τιμολόγια και 

πρωτόκολλα παραλαβής υλικού για την ηλεκτρική εγκατάσταση της 

πτέρυγας του νοσοκομείου. 

[«Ηλεκτρική εγκατάστασις της 

καείσης πτέρυγος του Δημοτικού 

Νοσοκομείου»] 

4 123
Έγγραφα, τοπογραφικά σχέδια, επιμετρήσεις, τιμολόγια, δημοπρασίες 

προμήθειας υλικών για επισκευή  του νοσοκομείου. 
["Καταστάσεις πληρωμής και λοιπά 

σχετικά αυτών"] 

5 129

Έγγραφα, δημοπρασίες προμήθειας ειδών για τον φωτισμό της καμένης 

πτέρυγας. Περιέχει το σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης της καμένης 

πτέρυγας. [«Απολογιστικαί Εργασίαι»] 

6 129

Έγγραφα που αφορούν την επισκευή και εγκατάσταση κεντρικής 

θέρμανσης, επιμετρήσεις και προϋπολογισμός δαπανών για την καμένη 

πτέρυγα του νοσοκομείου. 

11 1 161

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις απόρων για δωρεάν εγγραφή στο 

κρατικό ωδείο, πιστοποιητικά απορίας, ονομαστικές καταστάσεις 

σπουδαστών. [1940 "Βασίλειον Ωδείον"]



2 91
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις άπορων δημοτών για δωρεάν 

εγγραφή στο Μακεδονικό Ωδείο [1940 "Βασίλειον Ωδείον"]

12 1 128

Έγγραφα που αφορούν στην απογραφή του πληθυσμού του 1940. 

Περιέχει οδηγίες της Στατιστικής Υπηρεσίας για την απογραφή. 

Κατάσταση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τον 

πλήθος των οικοδομών και των εμπορικών, βιοτεχνικών και 

βιομηχανικών καταστημάτων ανά κατηγορία. [1940 "Απογραφής Πληθυσμού" ]

13 1 129
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς απογραφέων, ονομαστικές 

καταστάσεις και αναφορές προς το γραφείο απογραφής. 
[1940 «Αναφοραί προϊσταμένων 

ταμείων»]

14 1 99

Έγγραφα και αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που 

αφορούν σε καλλιεργηθείσες εκτάσεις, ονομαστικές καταστάσεις 

καλλιεργητών, φόρο επί της γεωργικής παραγωγής. 

Περιέχει το έντυπο “Δελτίο 

Γεωργικής Παραγωγής” για 

απογραφή των καλλιεργειών. 
[1940 "Φάκελλος Γεωργικής 

απογραφής"]

2 79

Έγγραφα που αφορούν σε ονομαστικές καταστάσεις γαιοκτηματιών και 

αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν σε προκλήσεις του δήμου στα 

πλαίσια της γεωργικής απογραφής. 

Περιέχει το έντυπο “Δελτίο 

Γεωργικής Παραγωγής”
[1940 "Φάκελλος Γεωργικής 

απογραφής"]

15 1 63
Έγγραφα του Δήμου που αφορούν σε διορισμούς απογραφέων, 

ονομαστικές καταστάσεις διορισθέντων. [1940]

2 92

Έγγραφα και καταστάσεις απογραφής με το πλήθος των  ατομικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, οικοτεχνιών, βιομηχανιών, βιοτεχνιών 

συγκεντρωτικών στοιχείων. [1940]

16 1 264
Έγγραφα για διορισμούς απογραφέων και επιστροφές διορισμών λόγω 

ασθενείας, στράτευσης, άδειας και θανάτου

[1940 "Φάκελλος δικαιολογημένως 

απόντων - Επιστραφέντες διορισμοί 

καταγραφέων" "Φάκελλος 

αδικαιολογήντως απόντων"]

2 72
Έγγραφα και αλληλογραφία με αρμόδιους φορείς για την απογραφή, 

καταστάσεις απογραφέων, αναφορές απαλλαγής απογραφέων. 

[1940 "Φάκελλος Αλληλογραφίας. 

(Καταστάσεις απογραφών)" "Φάκελλος 

αναφορών περί απαλλαγής απογραφέων"] 

3 25

Έγγραφα για την απογραφή, καταστάσεις αστέγων, διορισθέντων 

απογραφέων καθώς και αποκόμματα εφημερίδων με οδηγίες για την 

απογραφή καταστημάτων. [1940] 

17 1 185

Έγγραφα και αποφάσεις για προμήθειες υλικών, δικαίωμα χρήσης 

μέτρων και σταθμών, επισκευές κ.α. Περιέχει πίστωση για τη «Φανέλλα 

του Στρατιώτη και για βράβευση υγιέστερου βρέφους. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1939-40. 
[1940 «Φάκελλος Γεν. Διοικήσεως 

Μακεδονίας»]

2 186
Έγγραφα για προμήθειες υλικών, δικαίωμα χρήσης μέτρων και σταθμών, 

επισκευές κ.α. 

3 191
Έγγραφα για προμήθειες υλικών, δικαίωμα χρήσης μέτρων σταθμών, 

επισκευές κ.α. 

(οι υποφ. 1,2,3 αποτελούν 

ενότητα) 



4 122
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε θέματα υπαλλήλων, αυξήσεις 

μισθού, αποζημιώσεις, απολύσεις κ.α. 

5 315
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθώσεις και αποζημιώσεις 

για απαλλοτρίωση ακινήτων. 

6 60
Έγγραφα που αφορούν σε τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, 

διανοίξεις, κατασκευές και ονομασία οδών της πόλης. 

7 48
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε ενίσχυση άπορων δημοτών και 

πολιτών. 

8 68
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στην υπόθεση Ν. Αμπαδογιάννη 

για οδοιπορικά έξοδα. 

18 1 232
Έγγραφα και αλληλογραφία για προμήθεια υλικών, απαλλοτριώσεις 

ακινήτων, καταβολή επιδομάτων, νομικές υποθέσεις κ.α. 
[1940 Γ/1 α "Φάκελλος Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

19 1 389

Πίνακες και καταστάσεις απογραφέων, προσωπικό υπηρεσιών, μαθητών 

σχολείων και εκπαιδευτηρίων, φοιτητών σχολών κ.α. Περιέχει πίνακες 

με στοιχεία εγγεγραμμένων στις Φάλαγγες της Ε.Ο.Ν. Περιέχει πίνακες 

απογραφής ισραηλιτικών σχολείων. 

[1940 "Φάκελλος 

υποβληθησόμενου προσωπικού 

απογραφής"]

20 1 256

Έγγραφα για δαπάνες κατασκευής υπονόμων, επισκευής δεξαμενής, 

συντήρησης τροχοφόρων καθαριότητας κ.ά. Έγγραφο για δαπάνη 

τοποθέτησης στατιστικών πινάκων 4ης Αυγούστου στη ΔΕΘ. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1937 - 1940. 
[1940 Γ/1 α "Φάκελλος Γεν. 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 179
Έγγραφα για ζητήματα υπαλλήλων, μισθοδοσία, προσλήψεις, άδειες, 

πειθαρχικές ποινές. ομοίως

3 176
Έγγραφα για ακίνητα, μισθώσεις, αποζημιώσεις λόγω απαλλοτριώσεων, 

εξώσεις λόγω μη καταβολής ενοικίων. ομοίως

4 67
Έγγραφα για απόρους, νοσηλεία, βοηθήματα για σπουδές, αγορά 

βιβλίων κ.ά. ομοίως

5 84
Έγγραφα για προμήθεια υλικών, πυροσβεστήρων, υφασμάτων, 

μηχανημάτων κ.ά. ομοίως

6 56

Έγγραφα για νομικά θέματα του Δήμου. Έφεση για φορολογία 

βιομηχανικών προϊόντων, λαθραία εισαγωγή ειδών, ποινική δίωξη για 

ψευδή στοιχεία κ.ά. ομοίως

7 107
Έγγραφα που αφορούν σε χορηγίες για την κάλυψη αναγκών διαφόρων 

συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων. ομοίως

8 144
Έγγραφα για είσπραξη, φόρων, τελών και ενοικίων, βιομηχανικών 

προϊόντων, διοδίων, ζώων, απορριμμάτων κ.α. ομοίως



21 1 190

Έγγραφα και αλληλογραφία με το μεταφραστικό γραφείο για τίτλους 

ιδιοκτησίας ακινήτων του οθωμανικού κτηματολογίου. Στοιχεία 

ακινήτων από οθωμανικό κτηματολόγιο και φορολογικό βιβλίο 

Χουλασά. 

Περιέχει πίνακα ονομασιών 

οδών της πόλης επί 

Τουρκοκρατίας. 
[1940 "Εκποιήσεις ακινήτων 1922 -

1940"]

2 49
Έγγραφα και αλληλογραφία με το μεταφραστικό για ακίνητα της οδού 

Ακροπόλεως επί τουρκοκρατίας από το Οθωμανικό κτηματολόγιο. Περιέχει τοπογραφικά σχέδια. ομοίως

3 188

Έγγραφα που αφορούν σε αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και 

απαλλοτριώσεις ακινήτων. Πίνακες με ονόματα ιδιοκτητών και 

οικοπέδων με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αριθμός Συμβολαίου και 

Πράξης Τροποποίησης σχεδίου πόλεως. Στοιχεία της οθωμανικής 

Οικονομικής Εφορίας, του Οθωμ. Αστικού κώδικα και του Οθωμ. 

Κτηματολογίου (ονόματα ιδιοκτήτη, έκταση οικοπέδου, σύνορα, αξία σε 

γρόσια). ομοίως

4 66

Έγγραφα που αφορούν σε αγοραπωλησίες, κατασχέσεις και 

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων. Περιέχει πίνακες 

αγοραπωλησίας και δωρεάς ακινήτων. (συνέχεια υποφ. 3) ομοίως

22 1 116

Έγγραφα και αλληλογραφία με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και 

άλλες υπηρεσίες για την κοινωνική ασφάλιση, νομοθεσία, 

προϋπολογισμούς κοινοτήτων κ.α. 

Περιέχει έντυπο του υπ. 

Εσωτερικών "Στατιστική 

δημοτικών και κοινοτικών 

έργων υπηρεσιών και 

λειτουργιών".

[1940 Δ/1 α "Υπουργείον 

Εσωτερικών και Πολιτικόν 

Γραφείον"] 

2 51

Αλληλογραφία με υπουργεία και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για 

θέματα οικονομικά, στρατιωτικά κ.α.. Περιέχει έγγραφο σχετικό με την 

υποβολή περιουσιακών στοιχείων των ανταλλάξιμων.  

[1940 Δ/1 Β "Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας, 

Συγκοινωνίας και Γεωργίας" Δ/1 Γ "Υπουργείον 

Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθ. Οικονομίας" 

Δ/1 Δ "Υπουργείον Παιδείας και Οικονομικών 

πολεμικών αποζημιώσεων και Τουρισμού" Δ/1 

Ε "Υπουργείον Στρατιωτικών Ναυτικών και 

Αεροπορίας"]

3 184

Έγγραφα που σχετίζονται με γνωστοποιήσεις νόμων και διαταγμάτων 

για οικονομικά, κοινωνικά, διοικητικά ζητήματα κ.α. Περιέχει 

κατάσταση ισχυόντων νόμων. 
[1940 Δ/1 γ "Φάκελλος Νόμων ή 

Διαταγμάτων"]

4 83
Έγγραφα που σχετίζονται με γνωστοποιήσεις νόμων και διαταγμάτων 

για ζητήματα στρατιωτικά, απόρων, φοροτεχνικών υπαλλήλων. (συνέχεια υποφ. 3) ομοίως

23 1 68

Έγγραφα και αλληλογραφία με δικαστικές αρχές που αφορούν σε 

πληροφορίες για στοιχεία πολιτών. Κατάλογος ενόρκων. Υπόθεση Δ. 

Δημητριάδη για δωροδοκία.  [1940 Στ/1 β]

2 176
Έγγραφα που αφορούν σε πλειστηριασμούς ακίνητης περιουσίας 

πολιτών. ομοίως



3 204
Έγγραφα που αφορούν σε πλειστηριασμούς ακίνητης περιουσίας 

πολιτών. (συνέχεια υποφ. 2) ομοίως

24 1 10

Έγγραφα και αλληλογραφία του Γραφείου Κληρονομιών με την 

Αρχιραββινεία Θεσσαλονίκης για ληξιαρχικά θέματα. Περιέχει έγγραφο 

για την κατάσταση του Ραββίνου Ασσέρ Μποτόν από τον Δανιέλ 

Τόρρες. [1940 Ε/1 γ] 

2 18

Αλληλογραφία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια και 

πανεπιστήμια) για θέματα όπως: καταστάσεις φοιτητών, μελών σχολικής 

εφορείας κ.α. [1940 Ε/1 δ] 

3 30

Αλληλογραφία με την ελευθέρα ζώνη, την υπηρεσία ιχθυόσκαλας και 

τον οργανισμό αλιείας για θέματα όπως: εκποίηση αζήτητων 

εμπορευμάτων, προμήθεια υλικών κ.α. [1940 Ε/1 ε] 

4 81

Αλληλογραφία με συλλόγους, φορείς και οργανώσεις για παροχή 

συνδρομής, αποστολή προκηρύξεων, συγκέντρωση γραμματοσήμων 

αλληλογραφίας κ.α. [1940 Ε/2 α] 

5 141

Αλληλογραφία με το δημόσιο ψυχιατρείο και το σανατόριο 

Ασβεστοχωρίου για θέματα όπως: εισαγωγή απόρων ασθενών, αποστολή 

διακηρύξεων κ.α. [1940 Ε/2 β] 

6 138

Αλληλογραφία με νοσοκομεία της πόλης (κεντρικό, αφροδίσιων, 

λοιμωδών) για προμήθεια υλικών, επισκευή και συντήρηση χώρων, 

μισθοδοσία κ.α. Περιέχει αίτηση της Ενώσεως Παλαιών Πολεμιστών 

Μακεδονίας για δωρεάν εισιτήριο και διαμονή στα Ιαματικά Λουτρά, 

απόρου μέλους της. Επισυνάπτονται δύο φωτογραφίες του. [1940 Ε/2 β] 

7 5
Αλληλογραφία με τους πρόξενους της Ιταλίας, Ελβετίας και Η.Π.Α. για 

διάφορα θέματα. [1940 Ε/2 γ] 

8 4
Αλληλογραφία Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και Οικουμενικό 

Πατριαρχείο για αναζήτηση στοιχείων προσώπων. [1940 Ε/2 δ] 

9 16
Αλληλογραφία με υπηρεσίες (Αγροτική τράπεζα) για θέματα διακίνησης 

αγροτικών προϊόντων. [1940 Ε/3 α] 

25 1 115
Έγγραφα που αφορούν στην απογραφή της 16ης Οκτωβρίου 1940. 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τμημάτων, καταστάσεις απογραφέων κ.α. 
[1940 «Γενικής Απογραφής 

πληθυσμού 16ης Οκτωβρίου 1940»] 

26 1 55
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις δημοτών για έκδοση πιστοποιητικών, 

προσλήψεις, διορισμούς και μισθοδοσία υπαλλήλων. 
[1940 Γ/1 α «Γεν. Διοικ. 

Μακεδονίας»]



2 67
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες υλικών, έργων και διαφόρων 

κατασκευών, δελτία διανομής τροφίμων κ.α. ομοίως

27 1 44

Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν σε αιτήσεις συλλόγων (σχολή 

τυφλών, άσυλο του παιδιού, ένωση παλαιών πολεμιστών Μακεδονίας 

κ.α.) για οικονομική ενίσχυση.

Έγγραφα ετών 1938, 1939, 

1940.

[1940 Α/2 β "Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου"] / [«Αιτήσεις Σωματείων 

και διαφόρων Συλλόγων αιτουμένων 

οικονομικήν ενίσχυσιν»]

2 63
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε αιτήσεις υπαλλήλων και 

εργατών για οικονομική ενίσχυση τους. 

Έγγραφα ετών 1938, 1939, 

1940. ομοίως

3 176
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις δημοτών για οικονομική ενίσχυση 

προς συνέχιση των σπουδών τους. ομοίως

4 225
Έγγραφα και αποφάσεις σε αιτήσεις άπορων δημοτών για οικονομική 

ενίσχυση σε θέματα υγείας κ.α.

ομοίως/ [Αιτήσεις απόρων δημοτών 

εν γένει αιτουμένων οικονομικήν 

ενίσχυσιν] 

28 1 91

Αλληλογραφία με άλλους δήμους για θέματα μετονομασίας δήμων, 

κοινοτήτων και συνοικισμών, ληξιαρχικά έγγραφα, νομοθεσία δήμων 

και κοινοτήτων κ.α. 
[1940 Ε/1 α "Ε/1 α Φάκελλος 

Δημάρχου"]

2 112

Αλληλογραφία με άλλους δήμους για διάφορα θέματα μετονομασίας 

δήμων,, κοινοτήτων και συνοικισμών, ληξιαρχικά έγγραφα, νομοθεσία 

δήμων και κοινοτήτων κ.α. (συνέχεια υποφ. 1) ομοίως

3 105

Αλληλογραφία με Κοινότητες για θέματα ληξιαρχείου, συνδρομές 

περιοδικού κοινοτήτων, διεκδίκηση περιοδικού κοινοτήτων, διεκδίκηση 

δικαιωμάτων ύδρευσης κ.α. ομοίως

4 46

Αλληλογραφία με Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για θέματα 

απαλλοτρίωσης ακινήτων, αποφάσεις δικαστηρίων, ζητήματα 

οικονομικής φύσεως κ.α. ομοίως

5 11
Αλληλογραφία με Μετοχικό Ταμείο Στρατού και Πολιτικών Υπαλλήλων 

για ζητήματα κληρονομικά. ομοίως

29 1 126
Έγγραφα με κοινοποιήσεις δημοσίευσης δημοπρασιών προϊόντων και 

άχρηστων υλικών, προμήθειας υλικών, εκτέλεσης εργασιών κ.α. [1940 Γ/1 β]

2 137

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις δημοσίευσης για ζητήματα 

όπως: διαγωνισμοί εκποιήσεως προϊόντων και άχρηστων υλικών, 

προμήθειας υλικών, εκτέλεσης εργασιών κ.α. ομοίως

3 108

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις δημοσίευσης για ζητήματα 

όπως: διαγωνισμοί εκποιήσεως προϊόντων και άχρηστων υλικών, 

προμήθειας υλικών, εκτέλεσης εργασιών κ.α. ομοίως



4 159

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις δημοσίευσης για ζητήματα 

όπως: διαγωνισμοί εκποιήσεως προϊόντων και άχρηστων υλικών, 

προμήθειας υλικών, εκτέλεσης εργασιών κ.α. 

(οι υποφάκελοι 1-4 αποτελούν 

ενότητα) ομοίως

5 55

Έγγραφα και αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες του στρατού για 

ζητήματα όπως: πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις υπηρεσίας, 

διακηρύξεις για κατάσταση πολιορκίας κ.α. 

30 1 411 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων. [1940 Α/1 α "Άδειες Υπαλλήλων"]

2 365 Έγγραφα που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων. ομοίως

3 129 Έγγραφα που αφορούν σε άδειες υπαλλήλων. 

(οι υποφάκελοι 1-3 αποτελούν 

ενότητα) ομοίως

4 18

Έγγραφα για το προσωπικό, αιτήσεις διορισμού, πειθαρχικές ποινές, 

προσαυξήσεις μισθών κ.α. Περιέχει έγγραφη εντολή Δημάρχου προς τον 

Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών  να μεταβεί στην Αθήνα για να 

ενημερωθεί για τη λήψη μέτρων προστασίας του άμαχου πληθυσμού. ομοίως

31 1 163 Έγγραφα που αφορούν σε προμήθειες εντύπων και γραφικής ύλης.    

[1940 Ζ/2 α «Προμήθειαι διά 

δημοπρασιών και εργοληψίαι, 

εκποιήσεις υλικών, συμβόλαια 

κλπ.»] / [Φάκελλος Προμήθειας 

εντύπων και γραφ. ύλης] 

2 60 Έγγραφα που αφορούν σε προμήθεια φαρμάκων.
ομοίως / [Φάκελλος Προμήθειας 

Φαρμάκων] 

3 68 Έγγραφα που αφορούν σε προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου. 
ομοίως / [Φάκελλος Προμήθειας 

Βενζίνης και Πετρελαίου] 

4 146 Έγγραφα που αφορούν σε προμήθεια χόρτου και κριθαριού. 
ομοίως / [Φάκελλος Προμήθειας 

Χόρτου»] 

5 136
Έγγραφα που αφορούν σε προμήθειες υλικών, όπως: χημικών υλών, 

υφασμάτων, ξυλανθράκων, ζάχαρης, ηλεκτρολογικών ειδών κ.α. 
ομοίως / [Φάκελλος Διαφόρων 

Προμηθειών] 

6 197

Έγγραφα που αφορούν σε προμήθειες υλικών, όπως: χημικών υλών, 

υφασμάτων, ξυλανθράκων, ζάχαρης, ηλεκτρολογικών ειδών κ.ά.  

Περιέχει 5 έγγραφα εκποίησης. (αποτελεί συνέχεια υποφ. 5)
ομοίως / [Φάκελλος Διαφόρων 

Προμηθειών»] 

32 1 157
Έγγραφα και αλληλογραφία για σύναψη δανείου 3.500.000 δρχ. για την 

επισκευή της καείσης πτέρυγας του δημοτικού νοσοκομείου. 

Περιέχει έγγραφα του 1936 -

1940.

[1940 Γ/1 α «Γεν. Διοικ. 

Μακεδονίας»] / [ Φάκελλος 

Δανείου 3.500.000 δρχ. 1937] 



2 219

Έγγραφα και αλληλογραφία για την εξόφληση οφειλουμένου ποσού 

προς τη Διεθνή Ένωση Πόλεων. Περιέχει έντυπο υλικό στα γαλλικά με 

πληροφορίες δρόμων και κτιρίων γαλλόφωνων πόλεων και τα 

τουριστικά περιοδικά «London», «Paris». 

ομοίως / [ Φάκελλος Διεθνούς 

Ενώσεως των Δήμων Βρυξελλών 

1938] 

3 95
Έγγραφα για ζητήματα υπαλλήλων, μισθοδοσία, δάνεια, αποζημιώσεις, 

συντάξεις, αποσπάσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1939 – 1941. ομοίως

4 226

Έγγραφα για κατασκευές και επισκευές οδών, υπονόμων, υδραγωγείου, 

χορήγηση ποσού σε απόρους, κανονισμός βιβλιοθήκης, εισφορές σε 

συσσίτια κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1939 – 1941. ομοίως

5 115

Έγγραφα που αφορούν σε μισθώσεις ακινήτων, αποζημιώσεις λόγω 

ρυμοτομήσεως οικοπέδων. Περιλαμβάνεται αποζημίωση της 

Ισραηλιτικής Κοινότητας λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων. Περιέχει 

έγγραφο που αφορά σε απαλλοτρίωση 80.000 τ.μ. για την εγκατάσταση 

των Ισραηλιτικών Νεκροταφείων. ομοίως

33 1 75

Έγγραφα και αλληλογραφία για την απογραφή του 1940. Πίνακας 

απογραφέων, οδηγίες προς τα αστυνομικά τμήματα, αποκόμματα 

εφημερίδων κ.α. [1940 «Απογραφές 1940»] 

34 1 181 Έγγραφα που αφορούν σε μισθούς υπαλλήλων. [1940 Α/1 α]

2 146 Έγγραφα που αφορούν σε μισθούς υπαλλήλων. (συνέχεια υποφ. 1) ομοίως

3 49
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, προαγωγές, απολύσεις και 

παραιτήσεις. ομοίως

35 1 87 Έγγραφα για μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 

[1940 Α/1 α] / [Γραφείον ευρέσεως εργασίας. 

Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 

Διάφορα» «Μεταθέσεις και αποσπάσεις 

υπαλλήλων] 

2 126
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, προσλήψεις 

υπαλλήλων. 
ομοίως / [Γραφείον ευρέσεως 

εργασίας] 

3 50
Έγγραφα και αλληλογραφία με διάφορες δημοτικές υπηρεσίες για 

θέματα υπαλλήλων όπως: μισθοδοσία, αναφορές, συστάσεις κ.α. ομοίως / [ Διάφορα] 

4 306
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση πιστοποιητικών, 

αδειών, βοηθημάτων, αναδρομικών, βεβαιώσεων κ.α. (συνέχεια υποφ. 3) ομοίως / [ Διάφορα] 

36 1 231 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία υπαλλήλων. 
[1940 «Διορισμοί και απολύσεις 

υπαλλήλων»]

2 156
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία και τοποθετήσεις 

των υπαλλήλων. ομοίως

3 176
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία και τοποθετήσεις 

των υπαλλήλων. ομοίως



4 233
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία και τοποθετήσεις 

των υπαλλήλων. ομοίως

5 249
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσία και τοποθετήσεις 

των υπαλλήλων. ομοίως

37 1 190

Έγγραφα για τη μισθοδοσία υπαλλήλων, υπηρεσιακές μεταβολές, 

δικαστικές αποφάσεις κ.α. Έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου περί 

μετατροπής της δραχμής σε ξένο νόμισμα.  [1940]

38 1 30
Έγγραφα για την υπόθεση Σολομών Αμαρίλιο περί δημοπρασίας 

δικαιώματος εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. 

όλοι οι υποφάκελοι 

αποτελούσαν ξεχωριστούς 

φακέλους [1940 Ζ/1 α]

2 94

Έγγραφα για δημοπρασίες επέκτασης του δημοτικού νοσοκομείου 

Λαρίσης, ενοικίασης εγχώριων προϊόντων, προμήθειας φαρμάκων, 

φαρμακευτικού υλικού κ.α. [1940] 

3 56
Έγγραφα για ζητήματα ακινήτων (κατεδάφιση, εκποίηση υλικών, τιμή 

αποζημίωσης οικοπέδου, μισθώσεις) κ.α. 

[1940 Α/2 γ «Φάκελλος Α/2 γ 

Αποφάσεις Δημαρχιακής 

Επιτροπής»]

4 190

Έγγραφα για υπαλλήλους τμήματος φωτισμού, μηχανολογικού και 

καθαριότητος. Προσλήψεις, διορισμοί, μεταθέσεις, παραιτήσεις, 

απολύσεις, άδειες, βοηθήματα, οδοιπορικά, ποινές κ.α. Έγγραφα των 1930-45. [1940 Λ «»] 

5 279

Έγγραφα για υπαλλήλους τμήματος φωτισμού, μηχανολογικού και 

καθαριότητος. Προσλήψεις, διορισμοί, μεταθέσεις, παραιτήσεις, 

απολύσεις, άδειες, βοηθήματα, οδοιπορικά, ποινές κ.α. 

Έγγραφα των 1930-45. 

(συνέχεια υποφ. 4) [1940 Λ «»] 

39 1 23
Έγγραφα για δημοπρασίες ενοικίασης ακινήτων και προμήθειας υλικών 

εντύπων, καυσόξυλων, ειδών φωτισμού και καθαρισμού κ.ά. [1940 Ζ/2 γ «Διακηρύξεις»] 

2 67

Εγκύκλιοι και κοινοποιήσεις που αφορούν σε διάφορα θέματα όπως: 

ομιλία του καθηγητή Ι. Κακρίδη για τον πόλεμο, οφειλές των παλαιών 

πολεμιστών προς το δήμο κ.α. Περιέχει έγγραφα 1938-40. [1940 Ζ/2 γ "Εγκύκλιοι"] 

3 20

Έγγραφα για υποχρεωτικό εμβολιασμό βρεφών, προκήρυξη για θέσεις 

γιατρών στο δημοτικό νοσοκομείο, ενίσχυση Μακεδονικής 

Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος κ.α. [1940 Ζ/2 γ "Ανακοινωθέντα"] 

4 155
Έγγραφα για τέλη χαρτόσημου και δημοπρασίες ενοικίασης ακινήτων, 

προμήθειας ειδών κ.α. 
[1940 Ζ/2 γ «Φάκελος 

Χαρτοσημάνσεων»] 

40 1 231

Αλληλογραφία με την Ε΄ Οικονομική Εφορία για κληρονομικά 

ζητήματα, ύπαρξη πλησιέστερων συγγενών, περιουσίας, ληξιαρχικές 

πράξεις θανάτου κ.α. [1940 Γ/2 γ "Δελτία"]



2 196
Αλληλογραφία με την Ε΄ Οικονομική Εφορία για κληρονομικά 

ζητήματα, προίκες, δωρεές, αγοραπωλησίες κ.α. ομοίως

41 1 229

Έγγραφα για θέματα κληρονομικά, στοιχεία αποβιωσάντων, οφειλές στο 

δημόσιο, ζητήματα προσωπικού κ.α. Περιέχει κοινοποίηση που αφορά 

σε κατόχους περιουσιών εχθρικών κρατών. [1940 Γ/2 γ]

2 298
Έγγραφα κοινοποιήσεις αποφάσεων για ανταλλάξιμα κτήματα, 

ενοικιάσεις ακινήτων, δημοπρασίες κ.α. ομοίως

3 288
Έγγραφα κοινοποιήσεις αποφάσεων για ενοικιάσεις ακινήτων, 

βοσκοτοπιών, εκποιήσεις υλικών, φόρο ζώων, καυσίμων κ.α. (συνέχεια υποφ. 2) ομοίως

42 1 216 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προσλήψεις προσωπικού. 
 [1940 «Διορισμοί και απολύσεις 

υπαλλήλων»] 

2 206 Έγγραφα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού. ομοίως

3 238 Έγγραφα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού. ομοίως

4 107 Έγγραφα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού. ομοίως

5 27 Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις προσωπικού. ομοίως

43 1 343
Έγγραφα και αλληλογραφία για οικονομικά ζητήματα, όπως: πιστώσεις, 

προϋπολογισμοί, χρέη, δαπάνες κ.α. 
[1940 Γ/1 α "Γενική Διοίκησις 

Μακεδονίας"]

2 137
Έγγραφα που αφορούν σε αποζημιώσεις για απαλλοτριωμένα ακίνητα, 

υλικές ζημιές, εργατικά ατυχήματα κ.α. ομοίως

3 180
Έγγραφα για θέματα οφειλών: αγωγές, κατασχέσεις για χρέη, απαλλαγές, 

διαγραφές χρεών κ.α. ομοίως

4 182
Έγγραφα που αφορούν σε ενοικιάσεις ακινήτων, εκποιήσεις και 

προμήθεια υλικών, κατασκευή έργων κ.α. ομοίως

5 204
Έγγραφα για διορισμούς, προαγωγές, απολύσεις, θέματα της εταιρείας 

ύδατος και του δημοτικού νοσοκομείου. ομοίως

44 1 185 Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε ατυχήματα υπαλλήλων. 
[1940 «Πειθαρχικαί ποιναί και 

ατυχήματα»] 

2 228

Έγγραφα που αφορούν σε πειθαρχικές ποινές λόγω: ανυπακοής, 

ασυνέπειας, αδικαιολόγητης απουσίας, απροθυμίας, ανάρμοστης 

συμπεριφοράς. Απολογίες υπαλλήλων. 
[1940 «Πειθαρχικαί ποιναί και 

απολογίαι υπαλλήλων»]

3 169

Έγγραφα που αφορούν σε πειθαρχικές ποινές λόγω: ανυπακοής, 

ασυνέπειας, αδικαιολόγητης απουσίας από την υπηρεσία, απροθυμίας, 

ανάρμοστης συμπεριφοράς. Απολογίες υπαλλήλων. (συνέχεια υποφ. 2)
[1940 «Πειθαρχικαί ποιναί και 

απολογίαι υπαλλήλων»]



45 1 157
Έγγραφα που αφορούν σε πληρωμές ή απαλλαγές δημοτικού φόρου σε 

εταιρίες, κοινότητες κ.α. 
[1940 Γ/1 α «Γενική Διοίκησις 

Μακεδονίας»]

2 112
Έγγραφα που αφορούν σε πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων λόγω 

πολιτικών φρονημάτων. ομοίως

3 63
Έγγραφα που αφορούν σε προμήθειες για είδη γραφείου, βιβλία, έπιπλα, 

οικοδομικά υλικά, καυσόξυλα κ.α. ομοίως

4 125
Έγγραφα που αφορούν σε δαπάνες για τελετές και δεξιώσεις, 

αποζημιώσεις για γήπεδα, νοσοκομεία κ.α. ομοίως

5 350
Έγγραφα για την προμήθεια διαφόρων ειδών, χόρτο, φάρμακα, εργαλεία, 

έντυπα κ.α. ομοίως

6 168

Έγγραφα και αλληλογραφία με το Ταμείο Ανεγέρσεως Διδακτηρίων 

Θεσσαλονίκης για δαπάνες λειτουργίας, μισθοδοσία προσωπικού, 

προσλήψεις, απολύσεις κ.α. ομοίως

7 235
Έγγραφα που αφορούν σε διάφορα θέματα, όπως: οικονομική ενίσχυση 

υπαλλήλων, παροχή βοηθημάτων, εκποίηση κτηματογράφου κ.α. ομοίως

8 166

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα ακινήτων και δημοτικών χώρων, 

όπως: χορήγηση αδειών περίφραξης, κατεδάφιση ακινήτων, επισκευή 

τους κ.α. ομοίως

46 1 186
Έγγραφα για έκδοση πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών και 

οικογενειακής κατάστασης, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς κ.α. 
[1940 «ΑΡΧΕΙΟ 1940 Μηνός 

Σεπτεμβρίου»] 

47 1 203
Έγγραφα που αφορούν σε δαπάνες για κάλυψη διδάκτρων άπορων 

φοιτητών, έξοδα και αποζημιώσεις. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1939. 
[1940 Γ/1 α «Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας»]

2 286

Έγγραφα που αφορούν σε εγκρίσεις για παροχή έκπτωσης σε 

απόστρατους αξιωματικούς, αγορά τόμων εφημερίδας, αγωγή κατά 

εταιρείας τροχιοδρόμων κ.α. ομοίως

3 70

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες σχετικά με κατεδάφιση και 

αποκόμιση υλικών οδού, επισκευή και συντήρηση ιππήλατων οχημάτων, 

ενοικίαση οικήματος κ.α. ομοίως

4 85
Έγγραφα για ενοικιάσεις χώρων, διορισμό, ψηφίσματα για προμήθεια 

μικροεργαλείων, διαγραφή υπαλλήλου κ.α. ομοίως

48 1 151
Έγγραφα και αλληλογραφία με νομικούς συμβούλους για υποθέσεις 

ακινήτων, αποζημιώσεις, κατασχέσεις, αγωγές κ.α. [1940 Στ/1 α «»]

2 235

Έγγραφα και αλληλογραφία με νομικούς σύμβουλους για ζητήματα 

υπαλλήλων όπως: ασφάλιση, επιδόματα, μισθοδοσία, διορισμοί κ.α. 

Έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις του δήμου με εταιρείες. ομοίως



3 225
Έγγραφα και αλληλογραφία με νομικούς συμβούλους για διαφορές με 

ιδιώτες και υποθέσεις τους. ομοίως

4 253
Έγγραφα και αλληλογραφία με νομικούς συμβούλους για διαφορές με 

ιδιώτες και υποθέσεις τους. (συνέχεια υποφ. 3) ομοίως

49 1 238

Έγγραφα που αφορούν κατασχέσεις λόγω οφειλών εταιρειών, 

επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, μονή Λαζαριστών, εταιρεία τροχιοδρόμων 

κ.α. Περιέχονται εντάλματα προσωποκράτησης οφειλετών της 

«Συνεργατικής Εταιρείας». Έγγραφα ετών 1937-40. 
[1937 – 1940 Ω α/α 1 «Φάκελλος 

αναγκαστικών κατασχέσεων»]

2 104
Έγγραφα που αφορούν σε κατασχέσεις ιδιωτών λόγω οφειλών προς το 

δημόσιο. ομοίως

3 74
Πίνακες που αφορούν σε καταστάσεις οφειλετών και οφειλομένων 

ποσών. ομοίως

50 1 162
Έγγραφα για ζητήματα υπαλλήλων, καταβολή ημερομίσθιων ασθενείας, 

αποζημιώσεις, παραιτήσεις, ανακλήσεις κ.α.
[1940 Γ/1 α "Φάκελλος Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας"]

2 117
Έγγραφα για δημοπρασίες ενοικίασης ακινήτων, αποθηκών, εξοχικού 

κέντρου, καταστημάτων κ.α. ομοίως

3 157
Έγγραφα που αφορούν σε φόρους εγχώριων προϊόντων, βεβαιώσεις και 

εισπράξεις δημοτικών φόρων κ.α. ομοίως

4 171
Έγγραφα για θέματα δημοπρασιών ηλεκτρικών λαμπτήρων, χόρτου, 

οκάδων κρίθης κ.α. ομοίως

5 115 Έγγραφα για την κατασκευή έργων σε οδούς. ομοίως

6 156
Έγγραφα που αφορούν σε αποζημιώσεις δημοτικών υπαλλήλων και 

ιδιόκτητων ακινήτων. ομοίως

7 137
Έγγραφα που αφορούν σε μισθώσεις δημοτικών κτιρίων, ρυμοτομικά 

σχέδια οδών, κατεδαφίσεις απαλλοτριωμένων κτιρίων κ.α. ομοίως

8 131

Έγγραφα για την επιστροφή παραδοθέντων γραφείων και επίπλων, 

προμήθεια σωλήνων, συντήρηση και επισκευή δικτύου υπονόμων κ.α. 

Αρ. ομοίως

51 1 63
Αλληλογραφία με αστυνομικό τμήμα, αγρονομία, χωροφυλακή και 

άλλες υπηρεσίες σχετικά με εξακρίβωση στοιχείων πολιτών. 
[1940 «Γ/1 γ , Γ/2 α, Γ/2 β, Γ/2 γ, 

Γ/2 ε κλπ» «Γ/1 γ»] 

2 68

Αλληλογραφία με υπηρεσία διαχειρίσεως ανταλλάξιμων 

μουσουλμανικών κτημάτων σχετικά με δημοπρασίες και με το 

υποθηκοφυλακείο για πιστοποιητικά κ.α. [1940 Γ/2 β ""] 

3 92
Αλληλογραφία με το ληξιαρχείο για ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά 

κ.α. [1940 Γ/2 γ «»] 



4 99 Αλληλογραφία με το τελωνείο για δημοπρασίες κ.α. [1940 Γ/2 η «»] 

5 187
Αλληλογραφία με φυλακές για δημοπρασίες προμήθειας υλικών και για 

κοινωνική έρευνα. [1940 Γ/2 θ ""] 

6 38
Αλληλογραφία με δασαρχείο, υγειονομικό κέντρο και ταχυδρομείο για 

δημοπρασίες, έκθεση λειτουργίας κ.α. [1940 Γ/2 ε, Γ/2 α, Γ/2 στ «»] 

52 1 204

Βεβαιώσεις δημοτικών εσόδων (από καταβολή ενοικίων, φόρων, 

δικαιωμάτων, πρόστιμα κ.α.), ονομαστικές καταστάσεις οφειλετών και 

αποφάσεις δημαρχιακής επιτροπής. 

[1939 – 1940 «Βασίλειον της Ελλάδος. Δήμος 

Θεσσαλονίκης. Διεύθυνσις Οικονομικών. 

Τμήμα προϋπολογισμού και λογιστηρίου. 

Βεβαιώσεις Δημοτικών Εσόδων. Από αριθμ. 26 

μέχρι 75»]

2 227
Βεβαιώσεις δημοτικών εσόδων από καταβολή ενοικίων, φόρων, 

δικαιωμάτων, πρόστιμων κ.α. Ονομαστικές καταστάσεις οφειλετών. (συνέχεια υποφ. 1) 

53 1 388

Έγγραφα, καταστάσεις πληρωμών εργατών, τιμολόγια, αποδείξεις, 

πρωτόκολλα παραλαβής υλικών κ.α. σχετικά με τον ανδριάντα του 

βασιλέως Κωνσταντίνου. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1940 – 41

[1940 - 1941 "Ανδριάς του Βασιλέως 

Κων/νου και Τσάμη Καρατάσσου" 

"Τιμολόγια και Εργατικά"] 

2 60

Έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας για έγκριση δαπανών, προσλήψεις 

προσωπικού, προϋπολογισμοί κ.α. σχετικά με τη μεταφορά και 

τοποθέτηση του ανδριάντα του βασιλέως Κων/νου. 
[1940 – 1941 «Συμφωνητικά 

Προϋπολογισμοί και αποφάσεις»]

3 14
Τοπογραφικά σχέδια, κατόψεις, στατικοί υπολογισμοί που αφορούν τον 

ανδριάντα του Κωνσταντίνου. [1940 – 41 «»] 

4 94
Αλληλογραφία με γλύπτη, μηχανικό, διεύθυνση σιδηροδρόμων και 

μαρμαρογλυφεία σχετικά με ανδριάντα βασιλέως Κωνσταντίνου. 

[1940 – 41 «Αλληλογραφία – 

Ανδριάντος Βασιλέως 

Κωνσταντίνου»] 

5 174
Καταστάσεις πληρωμών εργατών, τιμολόγια, δελτία κινήσεως εργατών, 

προϋπολογισμοί, σχέδια κ.α. για τον ανδριάντα Τσάμη Καρατάσσου. 

Περιέχει φωτογραφία του 

ανδριάντα. 
[1940 - 41 "Φάκελλος Ανδριάντος 

Τσάμη Καρατάσσου"]

54 1 179

Έγγραφα για μισθώσεις δημοτικού οικοπέδου όπισθεν αστυνομικού 

σταθμού πλατείας Σ.Ε.Κ τριάντα ισραηλίτικων οικογενειών, εκθέσεις, 

αναμισθώσεις, απαλλαγή καταβολής ενοικίου κ.α.

Περιέχει και έγγραφα του 

1939. 

[Φ «Φάκελλος 17 Λήξασαι Συμβάσεις 

όπισθεν Πλατείας Σ.Ε.Κ.» «Συμφωνητικά 

τριάντα ισραηλίτικων οικογενειών 

μισθωτών δημοτικού οικοπέδου όπισθεν 

πλατείας Σ.Ε.Κ.»]

2 169

Έγγραφα για μισθώσεις δημοτικού οικοπέδου όπισθεν αστυνομικού 

σταθμού πλατείας Σ.Ε.Κ τριάντα ισραηλίτικων οικογενειών, εκθέσεις, 

αναμισθώσεις, απαλλαγή καταβολής ενοικίου κ.α. (συνέχεια υποφ.1) ομοίως

3 249

Έγγραφα με μισθώσεις – αναμισθώσεως, εκθέσεις, πλειοδοτικές 

δημοπρασίες, αιτήσεις ενοικιαστών δημοτικού οικήματος όπισθεν 

αστυνομικού σταθμού πλατείας Σ.Ε.Κ. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1941.

[«Δημοτικόν οίκημα . όπισθεν πλατείας Σ.Ε.Κ. / 

Ενοικιαστές : Άννα Στρίντζου, Ευαγγελή χήρα 

Αν. Πάπου, Βασιλική Βογιατζόγλου ή΄Βογιατζή, 

Αλέξ. Μητάκος, Κωκκώνα Κ. Κιάκη, Ανθούλα 

Χατζηαβραάμ, Κων. Δρίτσης, Ηλ. 

Καραμιχάλης»] 



4 234

Έγγραφα με μισθώσεις – αναμισθώσεις, εκθέσεις, πλειοδοτικές 

δημοπρασίες, αιτήσεις δωρεάν παραμονής λόγω απορίας κ.α. δημοτικής 

οικίας εργοστασίου αεριόφωτος, οδού 26ης Οκτωβρίου 56.  

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1938, 1939. 

[«Φάκελος της επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 

αριθ.56 δημοτικής οικίας (περίβολος 

εργοστασίου αεριόφωτος) Αριθ. Κτηματολογίου 

2 / Ενοικιαστές : Αδαμαν. Αλμπάνης, Δημητρ. 

Ιωαννίδης, Νικ. Γεωργιάδης, Μαρία 

Οικονομίδου, Νικ. Αμαλιάδης, Αρχοντούλα 

Τσαλαπατάρα, Δημ. Χατζηγεωργίου, Δανιήλ 

Λουλούδης, Ν. Καλαϊτζίδης»]

5 245

Έγγραφα με μισθώσεις, εκθέσεις, πλειοδοτικές δημοπρασίες, αιτήσεις 

δωρεάν παραμονής λόγω απορίας κ.α. δημοτικής οικίας εργοστασίου 

αεριόφωτος οδού 26ης Οκτωβρίου 56. 

Περιέχει τοπογραφικό σχέδιο. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1934, 1936, 1937, 1938, 1939. ομοίως

6 49

Έγγραφα που αφορούν στο 24ο δημοτικό σχολείο εντός περιοχής 

εργοστασίου αεριόφωτος όπως πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής 

εγκαταστάσεων – παραχώρηση δημοτικού οικήματος, καταβολή 

μισθωμάτων, δημοπρασίες κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1925, 1928, 1936 – 1939. 

[«24ο Δημοτ. Σχολείον (εντός 

περιοχής εργοστασίου 

αεριόφωτος»] 

55 1 160

Έγγραφα που αφορούν την εκμίσθωση του ξενοδοχείου – εστιατορίου – 

καφενείου των Δημοτικών Λουτρών Σέδες κατά την περίοδο 1939 – 

1940 

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ 30ος ΛΗΞΑΣΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

30] / [Αριθ.  Κτηματολογίου 39 Χρήσις 1939 – 

40 Ξενοδοχείον – Εστιατόριον και Καφενείον 

λουτρών Θέρμαι Ενοικιαστής : Αθ. 

Χατζηανδρόνικος Αριθ. Κτημ. 39 Εστιατόριον 

κ΄ Καφενείον Λουτρική ερίοδος χρήσεως 1940 

Ενοικιαστής : Αθαν.  Χατζηανδρόνικος].  

2 117
Έγγραφα που αφορούν την εκμίσθωση του γαλακτοπωλείου των 

Δημοτικών Λουτρών Σέδες κατά την περίοδο 1939 – 1940. 

ομοίως / [Αριθ. Κτηματ. 39 Γαλακτοπωλείον 

Χρήσις Λουτρικής Περιόδου 1940 Ενοικιαστής 

Κ. Γούναρη Αριθ. Κτηματολογίου 39 Χρήσις 

1939 – 40 Γαλακτοπωλείον λουτρών Θέρμαι 

Ενοικιαστής : Αικατ. Γούναρη Αριθ. Κτημ. 29/6 

Γαλακτοπωλείον Χρήσις  Λουτρικής Περιόδου 

1941 Ενοικιαστής : Αναστάσιος Χαρόπουλος]

3 83

Έγγραφα που αφορούν την εκμίσθωση των στάβλων, του αρτοποιείου 

και κρεοπωλείου των Δημοτικών Λουτρών Σέδες κατά την περίοδο 1938 

– 1940. 

ομοίως / [Δ.Θ. 39 Σταύλοι Δημοτικών λουτρών 

Θέρμαι Χρήσις 1938 - 39 Ενοικιαστής : Σπ. 

Γιαννός Δ.Θ. 39 Σταύλοι Δημοτικών λουτρών 

Θέρμαι Χρήσις 1939 – 40. Ενοικιαστής : Σπ. 

Γιαννός Αριθμ. Κτηματολογίου 39 Αρτοποιείον 

λουτρών Θέρμαι Χρήσις 1939 – 40 Ενοικιαστής 

Ανδρ. Παπαδόπουλος Αριθμ. Κτηματολογίου 39 

Χρήσις 1939 – 40 Κρεοπωλείον λουτρών 

Θέρμαι Ενοικιαστής : Γ. Ηρακλής  Αριθμ. Κτημ. 

39 Κρεοπωλείον Λουτρική περίοδος 1940 

Μισθωτής : Ευάγγελος Ανθάκης



4 134
Έγγραφα που αφορούν την εκμίσθωση του λαχανοπωλείου των 

Δημοτικών Λουτρών Σέδες κατά την περίοδο 1939 – 1940. 

ομοίως / [Αριθ. Κτηματολογίου 39 Χρήσις 1939 

– 40 λαχανοπωλείον λουτρών Θέρμαι 

Ενοικιαστής : Αριστ. Ασβεστάς, Γεωργ. Πατίκας 

Αρχείον εκ του φακέλλου ληξασών μισθώσεων 

33ον Λαχανόκηπος Λουτρών Σέδες Κτ. 29/7 

λαχανοπωλείον λουτρών Θέρμαι 1940 

Μισθωτής : Γ. Πατίκας Αριθμ. Κτημ. 29/39 

Οπωροπωλείον κ΄ Λαχανοπωλείον Λουτρική 

Περίοδος 1941 1942 Μισθωτής : Αικατερίνη 

χήρα Γεωργ. Γούναρη,  Γ. Πατίκας]. 

5 40
Έγγραφα που αφορούν την εκμίσθωση των Δημοτικών Λουτρών Σέδες 

κατά την περίοδο 1934. 

ομοίως / [2ον εκ του φακέλλου 

ληξασών μισθώσεων Γεώργιος 

Ζέγκλας μισθωτής Λουτρών Σέδες 

Λουτρ. Περιόδου 1934]

56 1 196
Έγγραφα που αφορούν μισθώσεις δημοτικών ακινήτων επί της οδού 

Βασ. Ολγας.

[ΦΑΚΕΛΛΟΣ 31ος ΛΗΞΑΣΑΙ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 31] / [Φάκελλος 31, 

14 Λήξασαι μισθώσεις Οικίας 

Βασιλλίσης Όλγας 24]

2 86
Έγγραφα που αφορούν μισθώσεις δημοτικών ακινήτων επί των οδών 

Κατούνη και Κουντουριώτου. 

ομοίως / [Α.Κ. 12 Λήξασαι 

μισθώσεις Κατούνη και 

Κουντουριώτου]

3 168
Έγγραφα που αφορούν μισθώσεις δημοτικών ακινήτων επί των οδών 

Σαλαμίνος και Θάσου. 

ομοίως / [5 Κτηματ. Λήξασαι 

συμβάσεις οδού Σαλαμίνος – 

Θάσου]

4 281
Έγγραφα που αφορούν μισθώσεις δημοτικών ακινήτων επί της οδού 

Ακροπόλεως. 
ομοίως / . [13. Λήξασαι συμβάσεις 

Ακροπόλεως 10. Οικίας

1941 1 1 50
Έγγραφα σχετικά με τον θάνατο του Ι. Μεταξά και άλλα θέματα με την 

παθητική αεράμυνα. [Δ/1α] 

2 14
Έγγραφα που αφορούν την αποστολή δεμάτων προς αναπήρους πολέμου 

και άλλα. [Δ/1β]  

3 112
Κοινοποιήσεις νόμων που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου. [ Δ/1γ] 

4 30
Έγγραφα για του υπαλλήλους και άλλα θέματα (διορισμοί, 

πιστοποιητικά, προμήθειες για της αρχές κατοχής. [Δ/1δ] 

5 33
Αιτήσεις προμηθευτών των τέως στρατιωτικών νοσοκομείων προς τον 

δήμο για αποπληρωμή και άλλα θέματα στρατιωτικά. [Δ/1ε]

6 24

Ειδικός Οργανισμός Δημοτικού Φόρου (Φ.Ε.Π.) και Δημοτικών 

Σφαγείων. Περί αναγκαστικού πλειστηριασμού περιουσίας δημοτών. 

Περί υποχρεώσεως προσφάτως αποφυλακισμένων για θεώρηση 

αποφυλακιστηρίων [Στ/1α, Στ/1β] 



7 195

Αλληλογραφία με νομικούς συμβούλους για νομικά και δικαστικά 

ζητήματα των υπηρεσιών. Μισθοδοσίες, συντάξεις, απολύσεις, 

προαγωγές. [Στ/1α] 

2 1 26
Έγγραφα που αφορούν προσκλήσεις μελών επιτροπών για δημοπρασίες 

του Δήμου. [Α/2γ] 

2 57
Θέματα υπαλλήλων – περί διαγωνισμού προς αγορά οικοπέδου για την 

ανέγερση υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. [Α/1β] 

3 73
Αναφορές προϊσταμένου γραφείου στρατολογίας για παράδοση - 

παραλαβή και ζητήματα μετεγκατάστασης. [Α/2α]

4 41
Περί καταρτίσεως προσωρινού δημοτολογίου των ετεροδημοτών από τις 

Βουλγαροκρατούμενες περιοχές. [Α/2α] 

5 75
Περί υγιεινής και περιθάλψεως. Καταστάσεις ιατρών και φαρμάκων. 

Αναφορές της υπηρεσίας υγιεινής. [Α/2στ΄] 

6 66

Έγγραφα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Άδειες, οδοιπορικά, 

αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης. Παρατηρήσεις Δημάρχου για την 

καθαριότητα. Αντιαεροπορικά καταφύγια. [Α/2ε΄] 

7 29
Περί ενταφιασμού απόρων και ζητήματα δημοτικών νεκροταφείων 

Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής. [Α/2η΄] 

8 145
Περί απόρων. Καταστάσεις απόρων, δελτία απορίας, εγκύκλιοι. 

Κατάσταση ενοριών με τα όριά τους. [Α/2α] 

9 130

Γενικά ζητήματα, οικονομικά, προμήθειες, υπηρεσιακά. Εντολές 

Δημάρχου στον Ταμία για πληρωμές (επιδόματα, οδοιπορικά, 

βοηθήματα, προμήθειες κ.λ.π.). [Α/2δ] 

3 1 143

Περί προστασίας αρχείων του Δήμου. Οδηγίες υπουργείου Εσωτερικών 

για την περίοδο της κατοχής. Καθημερινό δελτίο συμβάντων. Νέος 

όρκος δημοτικών υπαλλήλων. [Ξ/2γ] 

2 127

Διακηρύξεις δημοπρασιών. Ενοικιάσεις δημοτικών καταστημάτων, 

προμήθεια υλικών. Διακήρυξη για ενοικίαση χώρου προς 

μετεγκατάσταση δημαρχείου. ομοίως

3 14
Εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών περί τρόπου διαγραφής των 

χαρτοσήμων. ομοίως

4 113

Δημοσιεύσεις του Δήμου σε εφημερίδες. Περί των οικογενειών 

φονευθέντων στρατιωτών, περί εξετάσεων αναπήρων, περί 

εμβολιασμών, δηλώσεων αγγλικών περιουσιών κ.ά. ομοίως

5 202 Προμήθειες υλικών, εργαλείων και ειδών διατροφής. ομοίως

4 1 88
Περί ορκωμοσίας υπαλλήλων του Δήμου. Ονομαστικοί κατάλογοι 

ορκισθέντων και μη ορκισθέντων. [Περί ορκισθέντων υπαλλήλων 941]



2 246

Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, παραιτήσεις και 

μετατάξεις υπαλλήλων. Αποσπάσεις υπαλλήλων από 

βουλγαροκρατούμενες περιοχές. [Α/1α]

3 349
Τοποθετήσεις υπαλλήλων μετά τη ψήφιση νέων οργανισμών του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Ειδοποιητήρια. [Α/1α]

4 412
Ειδοποιητήρια, αποφάσεις Δημάρχου για τοποθέτηση υπαλλήλων 

σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς. [Α/1α]

5 251
Περί απολύσεως υπαλλήλου Γεράσιμου Καλογεράτου. Οικονομική 

διαφορά υπαλλήλων με τον Δήμο για το ύψος του μισθού. [Α/1α]

5 1 85
Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων από βουλγαροκρατούμενες 

περιοχές. [Α/1α]

2 40 Ατυχήματα υπαλλήλων κατά τη διάρκεια εργασίας. [Α/1α]

3 525 Άδειες υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης. [Α/1α]

4 577 Άδειες υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης. [Α/1α]

5 44
Αποσπάσεις δημοτικών, κοινοτικών υπαλλήλων από 

βουλγαροκρατούμενες περιοχές στον Δήμο Θεσσαλονίκης.  [Α/1α]

6 190
Επιδόματα και αυξήσεις σε υπαλλήλους, ορκωμοσία, προώθηση 

αιτήσεων στο γραφείο εργασίας και έπαινος για διενέργεια εράνου. [Α/1α]

7 221
Μεταθέσεις, αποσπάσεις, απολύσεις. Ονομαστικές καταστάσεις 

υπαλλήλων. Παραπτώματα υπαλλήλων και ανακρίσεις διοικητικές. [Α/1α]

8 392
Κλήσεις σε απολογία υπαλλήλων του Δήμου για πειθαρχικές 

παραβάσεις. Ποινές. [Α/1α]

6 1 22 Αλληλογραφία υπηρεσιών του Δήμου με άλλες δημόσιες υπηρεσίες. [Γ/2γ] 

2 66
Αποστολές διακηρύξεων από το κτηματικό γραφείο προς το Δήμο και 

αποδεικτικά τοιχοκολλήσεων. [Γ/2γ] 

3 30
Αποστολές διακηρύξεων από σωφρονιστικά ιδρύματα και αποδειχτικά 

αναρτήσεων (τοιχοκολλήσεων). [Γ/2θ] 

4 55
Αποστολές διακηρύξεων από στρατιωτικές και άλλες κρατικές αρχές και 

αποδεικτικά τοιχοκολλήσεων. [Γ/1β] 

5 137
Αποστολές διακηρύξεων από οικονομικές εφορίες Θεσσαλονίκης, 

Αριδαίας και Αλμωπίας και αποδεικτικά τοιχοκολλήσεων. [Γ/2γ]

6 80

Αποστολές διακηρύξεων Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών 

Κτημάτων και αποδεικτικά τοιχοκολλήσεων. Υπόθεση έκδοσης 

πιστοποιητικού Μουσουλμάνου. [Γ/2β]



7 46
Αλληλογραφία Δήμου με διάφορες υπηρεσίες για κληρονομικά θέματα 

δημοτών Θεσσαλονίκης. [Γ/2γ] 

8 134
Αλληλογραφία του Δήμου με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για 

διάφορα θέματα. [Γ/1α] 

9 28
Επιδόματα υπαλλήλων Δήμου. – Αιτήσεις έκδοσης ληξιαρχικών 

πράξεων θανάτου. [Γ/1β΄, Γ/2ζ΄] 

10 63
Αλληλογραφία με αστυνομικές αρχές, στρατιωτικές αρχές και με 

σωφρονιστικά ιδρύματα. [Γ/1γ΄, Γ/1β΄, Γ/2θ΄] 

11

64+5 

τεύχη
Επιστολές στρατευμένων δημοτικών υπαλλήλων από το μέτωπο προς 

τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Τεύχη 5 από εφημεριδάκι του Μετώπου. 

Περιλαμβάνονται πέντε (5) 

τευχίδια
[Γ/1β Ειδικός φάκελος επιστολών 

Στρατευμένων Υπαλλήλων] 

12 280
Αλληλογραφία με Ε΄ Εφορία. Δελτία αποβιωσάντων με στοιχεία για 

πλησιέστερους συγγενείς. [Γ/2γ Δελτία] 

13 48
Αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές για δημότες που σκοτώθηκαν στο 

Αλβανικό μέτωπο.  [Γ/1β΄] 

7 1 222

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Περιλαμβάνεται 

αίτηση υπαλλήλων με δεκάδες υπογραφές και φορολογικές δηλώσεις 

υπαλλήλων. 
[Γ/1α Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας 

1941, 2083-5761]

2 140
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη προμήθεια διαφόρων ειδών, 

για εκποίηση και διαγραφή άλλων. ομοίως

3 110
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις. Αποφάσεις για την αεράμυνα της πόλης. ομοίως

4 180
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικούς φόρους. Ορισμοί 

φόρων ενστάσεις επιστροφές κ.ά. ομοίως

5 180

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών, οικογενειών στρατευμένων καθώς και φορέων και σωματείων 

της πόλης. ομοίως

6 111
Αποφάσεις για διάφορα θέματα. Ψήφισμα για θάνατο του Μεταξά, 

έλεγχος οικ. απολογισμού, έξοδα για τη συνοδεία του Πρωθυπουργού. ομοίως

7 62

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το βρεφοκομείο «Άγιος 

Στυλιανός» και για νομικές αντιδικίες με τρίτους. Περιλαμβάνεται 

αντιδικία για οικόπεδο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. ομοίως

8 1 8 Ζητήματα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. [Β/1β΄, Φάκελλος Βιβλιοθήκης] 

2 12 Ζητήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου. [Β/1β΄, Φάκελλος Φιλαρμονικής]



3 60
Διορισμοί – Αντικαταστάσεις μελών και ζητήματα της διοικούσης το 

Δήμο Επιτροπής. [Β/1α]

4 132
Ανανέωση – Διακοπή μισθώσεων, προσφορές από και προς το Δήμο 

οικοπέδων – οικημάτων. [Β/1β] 

5 249

Αλληλογραφία με ασφαλιστικές εταιρίες για ακίνητα και αυτοκίνητα του 

Δήμου. Πληροφορίες για τα δημοτικά ακίνητα (Διευθύνσεις) και 

διευθύνσεις για ασφαλιστικές εταιρίες. [Β/1β] 

6 128
Θέματα για εκμίσθωση καταστημάτων στη λαϊκή αγορά Βαρδαρίου και 

πάγκων στην αγορά πλατείας Βλάλη. [Β/1β] 

7 226 Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για δημοτικά οικήματα και κτήματα. [Β/1β] 

8 212
Διαγωνισμοί για δημοτικά οικήματα και ακίνητα. Αποκόμματα 

εφημερίδων με τις διακηρύξεις. [Β/1β] 

9 14
Έγγραφα περί απουσίας Δημάρχου και μελών της διοικούσης επιτροπής 

από την πόλη. Έγγραφα περί του ταμείου ανεγέρσεως διδακτηρίων. [1941] 

9 1 80
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα της νομικής υπηρεσίας 

και οικονομικά θέματα. 
[Γ/1α Φάκελλος Γεν. Διοικήσεως 

1941 από 28984-32758]

2 182
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα με το Δημοτικό 

Νοσοκομείο και το βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός». ομοίως

3 165
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών, 

ενοικιάσεων δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες του Δήμου. 

Περιλαμβάνεται τετρασέλιδη λίστα 

φαρμάκων που προμηθεύτηκε ο Δήμος 

για τα δημ. ιατρεία. ομοίως

4 280
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στο 

προσωπικό. ομοίως

5 94
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για απολογία υπαλλήλων. Υπόθεση 

της ψυχοπαθούς υπαλλήλου, Καντσίδου. ομοίως

6 83
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή έργων στην πόλη. 

Αποφάσεις για αλλαγές ρυμοτομικού σχεδίου και αποζημιώσεις. ομοίως

7 180

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών και φορέων της πόλης. Περιέχει απόφαση της επιτροπής 

απαλλοτριώσεων για Μακεδονομάχους. ομοίως

8 76

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα φόρων και τελών. 

Περιέχεται κατάσταση κοινοτήτων με το αναλογούν μέρισμα από το 

Φόρο Εγχώριων Προϊόντων. ομοίως



9 60
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν τη 

Φιλαρμονική του Δήμου. ομοίως

10 1 151

Αλληλογραφία για την με δαπάνες του Δήμου εισαγωγή απόρων 

δημοτών σε ιδρύματα της πόλης. Αλληλογραφία διακηρύξεων ιδρυμάτων 

της πόλης. [Ε/2β] 

2 120

Αλληλογραφία με Μακεδονικό Ωδείο για φοίτηση απόρων μαθητών με 

δαπάνες του Δήμου. Αλληλογραφία για εκπαιδευτικά θέματα. 

Ονομαστικοί κατάλογοι μαθητών. [Ε/1δ] 

3 33
Αλληλογραφία του Δήμου με το ελεγκτικό συνέδριο για διάφορα 

θέματα. [Ε/1β΄] 

4 46

Αλληλογραφία με διάφορους φορείς και ιδρύματα για διάφορα θέματα. 

Αλληλογραφία με εφημερίδες. Περιλαμβάνεται απάντηση του Δήμαρχου 

σε άρθρο εφημερίδας. [Ε/2α] 

5 5 Αλληλογραφία με προξενικές αρχές. 

6 5
Αλληλογραφία με τράπεζες για διάφορα θέματα [Ε/3α] και 

αλληλογραφία με την ισραηλιτική κοινότητα [Ε/1γ] [Ε/3α] / [Ε/1γ] 

7 24

Αλληλογραφία με εταιρεία ηλεκτρισμού για έκδοση ταυτοτήτων στα 

Γερμανικά στους υπαλλήλους της και κατάλογοι υπαλλήλων. Επιστολή 

στην εταιρία Κάρολος Φιξ Α.Ε. [Ε/3β] 

8 66
Αλληλογραφία του Δήμου Θεσσαλονίκης με Δήμους και Κοινότητες για 

διάφορα θέματα. [Ε/1α] 

11 1 13
Έγγραφα για εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου 1941. Ιδιόχειρο 

σημείωμα Δημάρχου για αποστολή ευχών. [Η/1δ] 

2 15
Αιτήσεις για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, πρόσληψη στον Δήμο 

και έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών. [Η/1γ] 

3 42
Αλληλογραφία με γεωργικές υπηρεσίες για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων και για άλλα θέματα [Η/1α, Η/1β] 

4 31
Αιτήσεις δικαστικών επιμελητών στον Δήμο για διορισμό εκτιμητών σε 

υποθέσεις κατασχέσεως. [Η/1γ] 

12 1 178
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση στους υπαλλήλους 

επιδομάτων, αποζημιώσεων και βοηθημάτων. 
[Γ/1α Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας 13000-17000]

2 124
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Απόφαση για 

διατήρηση υπηρεσίας παθητικής αεράμυνας. ομοίως

3 121
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν υποθέσεις ενοικιάσεων 

δημοτικών ακινήτων. ομοίως



4 93

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών 

του Δήμου. Περιλαμβάνονται μισθωτήρια συμβόλαια για το δημαρχιακό 

μέγαρο της οδού Βασ. Σοφίας. ομοίως

5 127
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών. ομοίως

6 168
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάθεση πιστώσεων για 

ασφάλειες ακινήτων, αυτοκινήτων, κατανάλωση ρεύματος, ύδατος κ.α. ομοίως

7 112
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια αλόγων, χόρτου, 

φαρμάκων, γραφικής ύλης κ.α. Περιλαμβάνονται κατάλογοι φαρμάκων. ομοίως

8 92
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για εκτέλεση έργων και συντήρηση 

δικτύων υπονόμων και φωτισμού. ομοίως

9 92

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου απαλλοτριώσεις και δωρεές. 

Περιλαμβάνεται σύμβαση του Δήμου με Εταιρεία Αποθηκών Ελλάδος 

για αποθήκευση προϊόντων που φορολογούνται. ομοίως

10 65

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Περιλαμβάνεται 

κατάλογος αυτοκινήτων του Δήμου που έχουν χαθεί ή κατασχεθεί από 

τις δυνάμεις κατοχής. ομοίως

11 9 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για το βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός. ομοίως

13 1 241
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στο 

προσωπικό του Δήμου. 
[Γ/1α Αποφάσεις Γενικής Δ. 

Μακεδονίας 17017-28944]

2 99

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή άτοκου πολεμικού 

δανείου σε υπηρετούντες υπαλλήλους και βοηθήματος σε 

αποσπασμένους από τις Βουλγαροκρατούμενες περιοχές. ομοίως

3 83

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών, Παπαφείου Ιδρύματος. Περιλαμβάνεται απόφαση ενίσχυσης 

του Ι. Βασδραβέλλη για την έκδοση του έργου «Οι Μακεδόνες εις τους 

υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας». ομοίως

4 83
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια από τον Δήμο 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 102

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για υποθέσεις δημοτικών φόρων και 

τελών. Απόφαση αύξησης τιμολογίων ιεροπραξιών στα νεκροταφεία. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για είσπραξη φόρου καταναλώσεως οίνου. ομοίως



6 130

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ενοικιάσεις ακινήτων και 

αποφάσεις για θέματα εκμετάλλευσης δημοτικών ακινήτων. Αγορά 

Βλάλη, αγορά Βαρδαρίου κ.α. ομοίως

7 138

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Κανονισμός 

λειτουργίας λουτρών Σέδες, εκλογή μελών Δημοτικού Συμβουλίου και 

επιτροπών. Απόφαση για αποστολή υπομνήματος στην κυβέρνηση με τις 

θέσεις του Δήμου για την επικείμενη εκχώρηση της εταιρείας 

ηλεκτροφωτισμού. ομοίως

14 1 142

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό του Δήμου. 

Απόφαση για πρόσληψη στο γερμανομαθούς μεταφραστή για την 

επικοινωνία με τις δυνάμεις κατοχής. 
[Γ/1α Γενικής Διοικήσεως. 

Μακεδονίας 5761-12697]

2 133

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για σύσταση ειδικών οργανισμών 

υπηρεσιών. Αποφάσεις για ορισμούς πληρεξούσιων δικηγόρων στην 

Αθήνα. ομοίως

3 152

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση απόρων 

και φορέων και ιδρυμάτων της πόλης. Περιλαμβάνεται απόφαση για 

ενίσχυση της Εθνικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης με κατάλογο απόρων 

μελών της οργάνωσης. ομοίως

4 70

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την αλλαγή τρόπου αποπληρωμής 

δανείου σε συνάλλαγμα προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. 

Περιλαμβάνονται πρακτικά συνεδριάσεως με τη συμμετοχή του 

Υπουργού Γενικής Διοίκησης με πολλά στοιχεία για τα δάνεια του 

Δήμου. ομοίως

5 93

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή έργων παθητικής 

αεράμυνας, για συντηρήσεις οδών, βαφή παραλλαγής Λευκού Πύργου 

και άλλων. Απόφαση για μετάβαση αποστολής στην Αθήνα για 

ενημέρωση Πρωθυπουργού αναγκών κατασκευής καταφύγιων στην 

πόλη. ομοίως

6 82
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την προμήθεια από τον Δήμο 

διαφόρων ειδών και υπηρεσιών. 
[Γ/1α Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας 1941]

7 61 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το Δημοτικό Νοσοκομείο. ομοίως

8 130

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε δημοτικούς φόρους, 

δημοτικά τέλη και δικαιώματα. Περιλαμβάνεται κανονισμός είσπραξης 

τέλους ασκεπών εν γένει χώρων.  ομοίως

9 61

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για θέματα μισθώσεων δημοτικών 

ακινήτων σε τρίτους καθώς και θέματα ενοικιάσεων ακινήτων για τις 

ανάγκες του Δήμου. ομοίως



10 61

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για διάφορα θέματα. Αποφάσεις για 

τη μεταβίβαση πηγών υδρεύσεως και εξοπλισμού από το Δήμο στον 

νεοϊδρυθέντα οργανισμό υδρεύσεως. ομοίως

15 1 78 Έγγραφο με σε κατάσταση απογραφέων. [1940 – 1941] 

16 1 119

Έγγραφα, προϋπολογισμοί, προσφορές τεχνικών γραφείων, αποκόμματα 

εφημερίδων, για την κατασκευή των υπογείων αποχωρητηρίων της οδού 

Αριστοτέλους. Στο φάκελο περιέχεται τεύχος του περιοδικού 

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», τεύχος 4,  Απρίλιος 1947. 

[1940 – 1941 «Wc Αριστοτέλους»] 

/ [«Εγκριτικαί Αποφάσεις. 

Διακίρυξις και προσφοραί»]

2 111

Έγγραφα, προϋπολογισμοί, τιμολόγια, προμετρήσεις και οδηγίες για την 

υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση υπόγειων αποχωρητηρίων 

της οδού Αριστοτέλους. ομοίως 

3 110

Έγγραφα, προϋπολογισμοί, τιμολόγια, προμετρήσεις, οδηγίες, 

περιγραφική έκθεση, τοπογραφικά σχέδια που αφορούν στην κατασκευή 

των υπόγειων αποχωρητηρίων της οδού Αριστοτέλους. 
ομοίως / [«Αποχωρητήρια οδού 

Αριστοτέλους (Πρόχειρα μελέτης)»] 

4 169

Έγγραφα, πρωτόκολλα κανονισμού, συγκριτικός πίνακας έργων, τελική 

επιμέτρηση, δελτία κίνησης εργατών, αποδείξεις για την κατασκευή 

υπόγειων αποχωρητηρίων της οδού Αριστοτέλους. Περιέχει έγγραφα 

των ετών 1939 – 42. 

ομοίως / [«Πληρωμαί και Στοιχεία 

επιμετρήσεων. Ζυγολογία Γενικά. 

Πρωτόκολλα εγκατάστασης και 

κανονισμού αποστάσεως 

χρωμάτων»]

5 33
Τοπογραφικά σχέδια και διαγράμματα των υπόγειων αποχωρητηρίων της 

οδού Αριστοτέλους. 

(οι υποφάκελοι 1-5 αποτελούν 

ενότητα)
ομοίως / [«Σχέδια και στατικοί 

υπολογισμοί»] 

17 1 80
Κανονισμοί βεβαιώσεων και εισπράξεων δικαιωμάτων σχετικά με χρήση 

δημοτικών σφαγείων, δημοτικών αποθηκών, υπόστεγων ζώων κ.α.

[1941 «Κανονισμοί Βεβαιώσεως και 

εισπράξεως φόρων – τελών και 

δικαιωμάτων οικονομικών ετών 1938 – 

1939 και 1940 – 1941»] 

2 100

Κανονισμοί βεβαιώσεων και εισπράξεων φόρων – τελών σχετικά με 

εκμετάλλευση πεζοδρομίων, αποκομιδή απορριμμάτων, ακάλυπτα 

οικόπεδα κ.α. 

[1941 «Κανονισμοί Βεβαιώσεως και 

εισπράξεως φόρων – τελών και 

δικαιωμάτων οικονομικών ετών 1938 – 

1939 και 1940 – 1941»]

3 276
Έγγραφα για υπαλλήλους τμήματος καθαριότητος, απολύσεις και 

επαναπροσλήψεις. Περιέχει έγγραφα των ετών 1945 – 1951. 

Ο υποφάκελος αποτελούσε 

διαφορετικό φάκελο και 

συγχωνεύτηκε για λόγους 

πρακτικούς.

[1945 «Αποφάσεις διορισμών, 

απολύσεων, μετατάξεων και 

ποινών»] 

4 88
Έγγραφα που αφορούν σε ζητήματα υπαλλήλων του τμήματος 

καθαριότητος, όπως: πειθαρχικές ποινές, άδειες, κρατήσεις (συνέχεια υπ. 3)
[1945 «Αποφάσεις διορισμών, 

απολύσεων και ποινών»]



18 1 185
Έγγραφα που αφορούν σε επιδοτήρια εγγραφής σε φορολογικό 

κατάλογο υπόχρεων σε τέλος ακάλυπτων οικοπέδων. 

[1939 – 1941 «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ Α’ Κ Β’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 1939 – 

1940» «Αποδεικτικά Α΄ Φορολογικού 

καταλόγου ακάλυπτων οικοπέδων 1939 – 

1940»] 

2 60
Έγγραφα που αφορούν σε επιδοτήρια εγγραφής σε φορολογικό 

κατάλογο υπόχρεων σε τέλος ακάλυπτων οικοπέδων. 

[1939 – 1941 «Ασκεπών χώρων 

αποδεικτικά Β’ Φορολογικού 

Καταλόγου»] 

3 56
Καταστάσεις που αφορούν σε ονοματεπώνυμα οφειλετών και 

οφειλόμενα ποσά για ακάλυπτα οικόπεδα. 

Ο υποφάκελος αποτελούσε 

διαφορετικό φάκελο και 

συγχωνεύτηκε για λόγους 

συναφούς θεματολογίας.

[1939 – 1941 «Γενικός 

Φορολογικός Κατάλογος 

ακάλυπτων οικοπέδων οικονομικού 

έτους 1940 – 41»] 

19 1 102
Έγγραφα που αφορούν στην κατασκευή υπογείων αποχωρητηρίων της 

οδού Βασιλέως  Κωνσταντίνου – Εγνατίας. 

Ο υποφάκελος περιέχει έγγραφα 

δύο διαφορετικών παλαιών 

υποφακέλων. Τα έγγραφα 

αφορούν στα έτη 1939 – 1941. 

[1938 – 1939 «ΕΡΓΑ», «Φάκελλος 

αλληλογραφίας αφορώσης την κατασκευήν 

υπογείων αποχωρητηρίων οδού Βασιλέως 

Κων/νου Εγνατία. Εργολαβία Ιορδάνου 

Ζουμπουλίδου», «Αλληλογραφία Δήμου και 

Δήμου»]

2 141

Έγγραφα που αφορούν σε τοπογραφικά σχέδια, μελέτες, τιμολόγια και 

προϋπολογισμούς για την κατασκευή υπογείων αποχωρητηρίων της οδού 

Βασιλέως  Κωνσταντίνου – Εγνατίας. 

Ο υποφάκελος εμπεριέχει 

στοιχεία πέντε παλαιών 

υποφακέλων. Τα έγγραφα 

αφορούν στα έτη 1939 – 1941. 

[1938 – 1939 «ΕΡΓΑ» «Φάκελλος στοιχείων 

μελέτης κατασκευής υπογείων αποχωρητηρίων 

οδού Βασιλέως Κων/νου – Εγνατία. Εργολαβία 

Ιορδάνου Ζουμπουλίδου», «Σχέδια», 

«Ηλεκτροφωτισμός», Καταστάσεις πληρωμής 

και λοιπά αυτών», «Μελέτη, Εγκριτικαί ταύτης 

και λοιπά σχετικά»]

3 25

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασία για την κατασκευή 

αποχωρητηρίων οδού Βασιλέως Κων/νου – Εγνατίας. Περιέχει δύο 

φύλλα της “Εφημερίδος Δημοπρασιών και πλειστηριασμών”, 2 Ιουνίου 

1939 και 30 Μαΐου 1939. 

Τα έγγραφα αφορούν στα έτη 

1938 – 1940.

[1938 – 1939 «ΕΡΓΑ», «Μελέτη, 

εγκριτικαί ταύτης και λοιπά 

στοιχεία»] 

4 26

Έγγραφα που αφορούν σε επισκευή κεράμων Λευκού Πύργου, 

τοποθέτηση στατιστικών πινάκων, κατασκευή πεζοδρομίων, προμήθεια 

τοπογραφικών οργάνων κ.α. 

Ο υποφάκελος εμπεριέχει στοιχεία 

τεσσάρων παλαιών υποφακέλων. 

Τα έγγραφα αφορούν στα έτη 

1938 – 1941.

[1938 – 1939 «ΕΡΓΑ», «Επισκευή κεράμων Λ. 

Πύργου», «Τοποθέτησις στατιστικών πανώ 

συντελεσθέντος έργου κυβερνήσεως 4ης 

Αυγούστου», «Διά την προμήθειαν 

τοπογραφικών οργάνων», «Αλληλογραφία»] 

20 1 150

Έγγραφα, προϋπολογισμός για επισκευές λουτρών, καταστάσεις 

πληρωμής εργατών, καταστάσεις προμήθειας υλικών για επισκευή 

επίπλων δημοτικού καταστήματος κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1940, 1942. 

[1941 «Γ΄ Διευθύνσεις Δήμου», 

«Επισκευή Λουτρών Σέδες», 

«Επισκευή Διαφόρων Επίπλων 

δημοτικού καταστήματος και του 

παραρτήματος στρατολογίας»] 



2 146

Έγγραφα που αφορούν σε προμήθεια υλικών, καταστάσεις πληρωμής 

εργατών σχετικά με επισκευές δημοτικού Καταστήματος, επισκευή 

εισόδου δημοτικών σφαγείων, πρωτόκολλα παραλαβής υλικών, 

καταστάσεις πληρωμής ιδιωτών σχετικά με τοποθέτηση 5 

συρματόφρακτων πλαισίων σε γραφείο δημοτικών σφαγείων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1940, 1942. Περιέχει 

τοπογραφικό διάγραμμα 

οικοπέδου αγοράς “Καπάν” 

πλατείας Βαρδαρίου. 

[1941 «Διά μικροεπισκευάς δημοτικών 

κεντρικού καταστήματος ως και επί της οδού 

Κατούνη παραρτήματος», «Επισκευή και 

υδροχρωματισμός αιθουσών δημοτικού 

καταστήματος», «Τοποθέτησις 5 

συρματόφρακτων πλαισίων εις το γραφείον 

εισπράξεως δικαιωμ. Χρήσεως δημοτ. 

Σφαγείων», «Φάκελλος περιέχων σχετικά 

επισκευής κυρίας εισόδου Δημ. Σφαγείων»]

3 186

Έγγραφα, τιμολόγια, επιμετρήσεις, καταστάσεις πληρωμών ιδιωτών κ.α. 

σχετικά με την επισκευή και συντήρηση οδών της πόλεως και με την 

επισκευή ακινήτων και φυλακίων. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1940 και 1942.

[1941 «Σποραδική επισκευή και 

συντήρηση διαφόρων οδών της 

πόλεως»] 

4 153

Έγγραφα που αφορούν σε προϋπολογισμούς, τιμολόγια, συγγραφή 

υποχρεώσεων, έκθεση, πρωτόκολλα κ.α. σχετικά με την κατασκευή 

υπογείων αποχωρητηρίων πλ. 4ης Αυγούστου. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1939, 1940 και 1942. 

[1941 «Εγκεκριμένη μελέτη και 

Αος Συγκριτικός Πίναξ», 

«Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Υπογείων Αποχωρητηρίων 4ης 

Αυγούστου»] 

5 185

: Έγγραφα, καταστάσεις πληρωμής, δελτία ημερήσιας κίνησης εργατών, 

πρωτόκολλα παραλαβής υλικών κ.α. σχετικά με την επισκευή δημοτικού 

ακινήτου του ξενοδοχείου “ΠΑΝΘΕΟΝ”. 

Περιέχει τοπογραφικά 

διαγράμματα πυροσβεστείου 

Βαρδαρίου και Δεσπερέ. Περιέχει 

και έγγραφα των ετών 1932, 1940 

και 1942. 

[1941 “Επισκευή Δημοτ. Ακινήτου 

Ξενοδοχείου “Πάνθεον”»] 

6 223

Έγγραφα, συγκριτικοί πίνακες, αναλύσεις τιμών, εκθέσεις, επιμετρήσεις, 

πρωτόκολλα, τιμολόγια κ.α. σχετικά με την κατασκευή υπογείων 

αποχωρητηρίων 4ης Αυγούστου. 

Περιέχει τοπογραφικό διάγραμμα 

αποχετεύσεων υπογείων 

αποχωρητηρίων 4ης Αυγούστου και 

τοπογραφικό διάγραμμα δημοτικής 

βιβλιοθήκης. Περιέχει και έγγραφα 

των ετών 1938, 1939, 1940 και 1942.

[1941 "Κατασκευή Υπογείων 

Αποχωρητηρίων της οδού 4ης 

Αυγούστου"] 

7 144

Έγγραφα, συγκριτικός πίνακας, επιμετρήσεις, μετρήσεις εκτελεσθείσων 

εργασιών, αιτήσεις εργολάβου προς δήμαρχο, πιστώσεις κ.α. σχετικά με 

την κατασκευή υπογείων αποχωρητηρίων στην οδό 4ης Αυγούστου 

Εγνατίας. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1938, 1939 και 1941. 

[1941 «Συγκριτικός Πίναξ διά την 

κατασκευήν υπογείων 

αποχωρητηρίων οδού 4ης 

Αυγούστου – Εγνατίας», 

«Εγκριτικαί Αποφάσεις»] 

21 1 60

Μεταβολές σε δημοτικά ακίνητα, τροποποιήσεις ασφαλιστικών 

συμβολαίων, ανανεώσεις ασφαλειών ακίνητης και κινητής περιουσίας 

του Δήμου. 

[Β΄ Αρχείον Ασφαλίστρων Χρήσεως 

1940 – 1941 / 19] / [Εντολαί 

μεταφοράς ασφαλειών 1940 – 41 

Εντολαί Δημάρχου ανανεώσεως 

ασφαλειών

2 173
Αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής ασφαλειών, αποδείξεις, πρωτότυπα 

συμβόλαια με ξένες και ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

ομοίως / [Καταστάσεις πληρωμής 

ασφαλειών χρήσεως 1940 -41, 1941 

– 42]



3 222
Ανακατασκευή, κατεδάφιση και διαρρύθμιση μαγαζιών αγοράς 

Βαρδαρίου, καθορισμός νέων καταστημάτων και μισθώσεων. 

Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο ανακατασκευής αγοράς 

Βαρδαρίου. 
ομοίως / [Φάκελλος προσόψεως 

Αγοράς Βαρδαρίου]

4 39
Αναθέσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις ασφαλειών ακίνητης και 

κινητής περιουσίας του Δήμου. ομοίως / [Αρχείον 1941]

5 31
Αιτήσεις για επισκευές σε δημοτικά ακίνητα και για προμήθειες υλικών. 

Έγγραφα για τη μεταφορά των δημοτικών αρχείων.  ομοίως / [Αρχείον 1941]

6 66
Προσλήψεις, αποσπάσεις, άδειες, έξοδα μετακίνησης και απολύσεις 

προσωπικού του Δήμου. ομοίως / [Αρχείον 1941]. 

7 151

Μισθώσεις, παραχωρήσεις και τροποποιήσεις δημοτικών ακινήτων, 

δημοπρασίες για εξεύρεση ακινήτων για υπηρεσίες του Δήμου, αιτήσεις 

για κατάρτιση κτηματολογίων. 

(οι υποφάκελοι 4, 5, 6 και 7 

αποτελούσαν ενότητα) ομοίως / [Αρχείον 1941]. 

22 1 205
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν αναστολή εφαρμογής νόμων, 

αύξηση δημ. φόρων, το Δημοτικό Βρεφοκομείο κ.α. [Α/2 α,β 1940]

2 117

Αλληλογραφία Δήμου, Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και Ένωσης 

Δήμων και Κοινοτήτων για τη διαχείριση των μη ενοριακών ναών των 

Νεκροταφείων. [Α/2 β 1940] 

3 260

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν σε απολύσεις, διορισμούς, 

επιδόματα υπαλλήλων, κονδύλια για φιλανθρωπικά ιδρύματα, δαπάνες 

για το σύστημα συσκότισης και τα καταφύγια, διανομή άρτου σε 

απόρους κ.α. [Α/2 γ 1940] 

4 116

Αποσπάσματα πρακτικών Δημ. Συμβουλίου που αφορούν οικονομική 

ενίσχυση σχολείων, μισθώσεις δημ. οικημάτων, τη χορωδία του Δήμου 

κ.α. 

Περιλαμβάνονται πίνακες 

σχολείων Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

που  χρήζουν οικονομικής 

ενίσχυσης (Δεκέμβριος 1941). [Α/2 γ 1940]

23 1 70

Έγγραφα του Δημοτικού Γραφείου Κτημάτων που αφορούν διένεξη 

μεταξύ Δήμου και Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανταλλαξίμων 

Μουσουλμανικών Κτημάτων (1940 – 1941). 

[18] / [5 Συνεχόμενα οικόπεδα οδού 

Θεοτοκοπούλου 43 Ιδιοκτήτης : 

Ελλην. Δημόσιον παρελήφθησαν 

υπό της υπηρεσίας Διαχ. Ανταλλ.]

2 15

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου που αφορούν την ψήφιση πίστωσης 

καταβολής ενοικίων για οικόπεδα εντός των οποίων βρίσκονται φυλάκια 

είσπραξης Φ.Ε.Π. (1938 – 1941). 
[18] / [Γήπεδα Σ.Ε.Κ. Εφ΄ων τα 

υπ΄αριθ. 20 και 26 φυλάκια Φ.Ε.Π.]

3 334
Καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμής για την ασφάλιση δημοτικών 

ακινήτων (δημ. ιατρείο, δημ. νοσοκομείο, δημ. νεκροταφεία κ.α.). 
[18] / [Καταστάσεις πληρωμής 

ασφαλίστρων χρήσης 1940 – 1941]



4 34
Ασφαλιστήρια συμβόλαια και αποδείξεις πληρωμής για την ασφάλιση 

των αποθηκών του Δήμου. 
[18] / [Καταστάσεις πληρωμής 

ασφαλίστρων νομής]

5 23
Καταστάσεις πληρωμής για έξοδα μεταγραφής οικοπέδων και έκδοσης 

αντιγράφων συμβολαίων – τίτλων ιδιοκτησίας. 
[18] / [Δικαιολογητικά Πληρωμής 

1939-40] 

6α 297
Φάκελος εγγράφων που αφορούν υποθέσεις δημ. Ακινήτων 

(αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων, παραχωρήσεις, επισκευές). 

Περιλαμβάνονται έντυπο (48 

σελ.. Οδηγίες Απογραφής και 

Φάκελλος
[18] / [Αποφάσεις Διοικούσας 

Επιτροπής 1940. 41]

6β 286
Φάκελος εγγράφων που αφορούν υποθέσεις δημ. Ακινήτων 

(αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων, παραχωρήσεις, επισκευές). 

(οι υποφάκελοι 6α και 6β 

αποτελούσαν ενότητα)
[18] / [Αποφάσεις Διοικούσας 

Επιτροπής 1940. 41]

24 1 268
Έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις συντάξεων αναπήρων πολέμου και 

συγγενών θυμάτων. [1941] 

2 151
Έγγραφα που αφορούν σε υποθέσεις πολεμικών συντάξεων Εβραίων 

Θεσσαλονικιών. [1941] 

3 73
Έγγραφα σχετικά με απονομές μεταλλίων και απόδοση τιμών σε 

πολεμιστές. 

(Περιλαμβάνονται ενημερωτικά 

έγγραφα στρατιωτικών αρχών για τη 

λιποταξία στρατιωτών) [1941] 

4 99

Αλληλογραφία δημάρχων προς οικογένειες θυμάτων πολέμου για 

υποθέσεις σχετικές με τα θύματα και λοιπά έγγραφα σχετικά με τους 

οπλίτες. [1941] 

5 131
Έγγραφα σχετικά με αγνοούμενους τραυματίες και φονευθέντες του 

πολέμου. [1941] 

6 47
Έγγραφα και αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με χορήγηση επιδόματος 

σε τέκνα θανόντων στρατιωτών. [1941] 

1942 1 1 62
Κοινοποιήσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου διαταγμάτων που έχουν 

δημοσιευθεί στα Φ.Ε.Κ. [Δ/1 1942] 

2 43
Κοινοποιήσεις από και προς τον Δήμο αιτήσεων και αποφάσεων 

θεμάτων υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημόσιας Ασφάλειας. [Δ/1ε 1942] 

3 8
Αλληλογραφία με Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα χρέωσης της 

συντήρησης του δικτύου υπονόμων. [Δ/ 1942] 

4 20
Αλληλογραφία με υπουργεία Εσωτερικών, Συγκοινωνιών, Οικονομικών 

και γραφείο Πρωθυπουργού για διάφορα θέματα. [Δ/1α και Δ/1δ] 

5 19 Αλληλογραφία με τον Ερυθρό Σταυρό επισιτισμού της πόλης. [Δ/1α και Δ/1δ]

2 1 155
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. [Γ/1α 8879-1455/1942]

2 18
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε απόρους, σωματεία, ασθενείς. ομοίως



3 48
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

σε αποζημιώσεις δικαιούχων. ομοίως

4 48

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. Εγκρίσεις αποφάσεων «Αγίου Στυλιανού». Έγγραφο 

για ενέργειες του Δήμου για αποστολή από Αθήνα μέρους 

ανθρωπιστικής βοήθειας. ομοίως

5 61
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων. ομοίως

6 48
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε κλίση σε απολογία 

και πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων του Δήμου. ομοίως

7 56
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμού ενοικίου, εγκρίσεις 

αποφάσεων δημοτικού νοσοκομείου και άλλα. ομοίως

8 203
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό, αποζημιώσεις, 

επιδόματα, βοηθήματα και άλλα. ομοίως

9 179
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

απόρους, χήρες, ασθενείς. ομοίως

10 34

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις. Αποζημίωση σε απολυθέντες λόγω γήρατος υπαλλήλους 

του Δήμου. ομοίως

11 70
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια διαφόρων ειδών 

καθώς και την εκποίηση υλικών. ομοίως

12 185

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικά τέλη και φόρους. 

Εκλογή αντιπροσώπου. Απόφαση για διαγραφή 9 ίππων οι οποίοι 

κατασχέθηκαν από τους Γερμανούς. ομοίως

13 68

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε ενοικιάσεις 

δημοτικών χώρων, σε εκποίηση υλικών από ακίνητα του Δήμου και μια 

απόφαση για αύξηση τελών. ομοίως

3 1 104 Προσλήψεις, διορισμοί, τοποθετήσεις υπαλλήλων. 
[Α/1α 1942 Διορισμοί, Απολύσεις και 

Αποσπάσεις Υπαλλήλων]

2 148 Προσλήψεις, διορισμοί, τοποθετήσεις υπαλλήλων. ομοίως

4 143 Προσλήψεις, διορισμοί, τοποθετήσεις υπαλλήλων. ομοίως

4 148 Προσλήψεις, διορισμοί, τοποθετήσεις υπαλλήλων. ομοίως

5 124 Απολύσεις υπαλλήλων. ομοίως

6 156 Απολύσεις υπαλλήλων. ομοίως



7 41 Διαγραφές υπαλλήλων λόγω θανάτου. ομοίως

8 77 Προαγωγές υπαλλήλων. ομοίως

9 9 Παραιτήσεις υπαλλήλων. ομοίως

4 1 148 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. [Γ/1 26351-39533 / 1942]

2 155 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. ομοίως

3 185
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. ομοίως

4 206
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. ομοίως

5 176
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

6 133
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

7 159 Διάφορα. ομοίως

5 1 325 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

2 210
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

ασθενείς, σωματεία, απόρους. 

3 36
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων.

4 85
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

5 94
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

6 95 Λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου. 

7 130 Διάφορα. 

6 1 127 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. [Γ/1α 2072-6691 / 1942]

2 72
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. ομοίως

3 42
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις και 

αποζημιώσεις δικαιούχων. ομοίως



4 134
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 32
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

6 128 Λειτουργικά έξοδα και οικονομικές εκκρεμότητες. ομοίως

7 75 Διάφορα. ομοίως

7 1 158 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

2 127 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

3 117
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. 

4 109
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. 

5 135
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

6 25
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

7 71 Λειτουργικά και άλλα έξοδα του Δήμου. 

8 118 Διάφορα.

8 1 154 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. [Γ/1α 6696-8878 1942]

2 206
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική ή άλλη 

ενίσχυση σε χήρες, ασθενείς, σωματεία, απόρους. ομοίως

3 105
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε απαλλοτριώσεις ή 

σε αποζημιώσεις δικαιούχων. ομοίως

4 120
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια απ’ 

διαφόρων ειδών. ομοίως

5 38
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. ομοίως

6 38 Έξοδα – οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου. ομοίως

7

92 + 1 

εφημ.
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια 700 αδιάβροχων για 

τους εργαζόμενους. 

Περιλαμβάνεται το φύλλο της 

εφημερίδα “Η Πρωΐα” της 

15.7.1939. ομοίως



8 150
Διενέργεια διοικητικής ανάκρισης από το Δήμο για κλοπή αυτοκίνητων 

μηχανημάτων. ομοίως

9 128 Διάφορα. ομοίως

9 1 39 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 

2 16
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση σε ασθενείς, σωματεία, απόρους. 

3 20
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια απ’ 

διαφόρων ειδών. 

4 49 Διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης, ενοικίαση.

5 13 Πρόσκληση από το Δήμαρχο σε ένα μέλος οικογένειας οπλιτών. 

10 1 115
Αλληλογραφία με Σανατόριο και Ψυχιατρείο για την εισαγωγή ασθενών 

σ’ αυτά με δαπάνες του Δήμου. [Ε2/β] 

2 55
Αλληλογραφία για την έκδοση πιστοποιητικών, δημοσίευση και 

αποστολή διαφόρων εγγράφων. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα που 

αφορούν στην έλλειψη υλικών και 

τροφίμων. [Ε1/β] 

3 32
Αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες (Ελεγκτικό Συνέδριο) και μη 

υπηρεσίες που αφορούν Στρατιώτες. 

4 7 Περί Σχολείων (Δημοτικά, Ευκλείδης). [Ε1/δ, Ε2/δ] 

5 8 Αλληλογραφία που αφορά σε οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε απόρους. 

6 16 Διάφορα. 

11 1 34
Αλληλογραφία με Εισαγγελία Πλημμελειοδικών και Πρωτοδικών για 

διάφορες νομικές υποθέσεις. [Στ/1α Δικαστικού]

2 13
Αλληλογραφία με Δικηγόρους, Συμβούλιο Επικρατείας και πολίτες για 

νομικές υποθέσεις. ομοίως

3 6
Αναγγελία πλειστηριασμών περιουσίας δημοτών ως συνέπεια 

δικαστικών αποφάσεων. ομοίως

12 1 123

Έκδοση πιστοποιητικών κυρίως για υπαλλήλους. Περιλαμβάνονται 

πιστοποιητικά για προσλήψεις και χρόνους υπηρεσίας με όλες τις 

μεταβολές. 

2 90

Έκδοση πιστοποιητικών για υπαλλήλους. Περιλαμβάνονται 

πιστοποιητικά για προσλήψεις, χρόνους υπηρεσίας με όλες τις μεταβολές 

και οικογενειακής κατάστασης. 



3 110

Έκδοση πιστοποιητικών για υπαλλήλους. Περιλαμβάνονται 

πιστοποιητικά για προσλήψεις, χρόνους υπηρεσίας με όλες τις μεταβολές 

και οικογενειακής κατάστασης. 

13 1 319 Υποθέσεις υπαλλήλων του Δήμου. [Α1/α]

2 116 Μεταθέσεις – Αποσπάσεις υπαλλήλων. [Α1/α]

3 14 Ατυχήματα υπαλλήλων του Δήμου. [Α1/α]

14 1 67 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το προσωπικό. 
[Α/2β Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου, 1942]

2 24
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση σε ασθενείς, σωματεία, απόρους. ομοίως

3 36
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. ομοίως

4 33 Λειτουργικά έξοδα – οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου. ομοίως

5 175

Έγγραφα για το συμβιβαστικό διακανονισμό διαφοράς μεταξύ Δήμου 

και Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης σε σχέση με καθαριότητα, 

φωτισμό και εκμετάλλευση της λεωφ. Νίκης. ομοίως

6 38 Διάφορα. ομοίως

15 1 99
Αποφάσεις κτηματικού γραφείου υπουργείου Οικονομικών για 

τοιχοκόλληση διακηρύξεων. [Γ2/β] 

2 169
Ατομικά δελτία πληροφοριών με στοιχεία περί θανάτων, κληρονομιών, 

προικοδοτήσεων κ.ά. [Γ2/γ] 

3 222
Περί οικονομικών ζητημάτων και κληρονομιών. Περιλαμβάνεται 

ληξιαρχική πράξη υιοθεσίας. [Γ2/γ] 

4 53
Διάφορα περί αποζημιώσεων, ζημιών, αναζητήσεων προσώπων, 

ανακοινώσεις, πιστοποιητικά. [Γ1/α] 

5 67 Διάφορα. [Γ2/β] 

16 1 21
Περί χορηγήσεως πιστοποιητικών οικογενειακής καταστάσεως – και 

άλλα σχετικά. [Α2/α]

2 21 Φάκελος νεκροταφείων. Υπόθεση εκταφής Σταύρου Λαγγούση. [Α2/η] 

3 60
Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων – περί 

αποβιωσάντων δημοτικών υπαλλήλων. [Α1/β] 

4 11 Δημοπρασίες για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. [Α2/γ] 



5 64 Περί δημοτικών ιατρείων, φαρμακείων και περί νεκροταφείων. [Α2/β] 

6 104
Έγγραφα για θέματα που αφορούν το προσωπικό. Επιβολή ποινών, 

προειδοποιήσεις, επαναπροσλήψεις, καθαριότητα. 

7 61 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και άλλα οικονομικά θέματα. [Α2/δ] 

17 1 86
Αλληλογραφία με ασφαλιστικές εταιρείες για ανανέωση ή ακύρωση 

ασφαλιστικών συμβολαίων. [Β/1β] 

2 212
Αλληλογραφία με μισθωτές για ανανέωση ή ακύρωση αποτελεσμάτων 

δημοπρασιών κ.ά. [Β/1β] 

3 24 Έγγραφα για τη Διοικούσα Επιτροπή Δήμου. [Β/1β] 

4 14 Διάφορα. [Β/1β] 

18 1 184
Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε επιβολή ποινών σε 

υπαλλήλους για παραπτώματα. [Α/1α ποινές υπαλλήλων] 

2 208
Κλήσεις υπαλλήλων προς απολογία – κοινοποιήσεις αποφάσεων 

(ποινών) στους ενδιαφερόμενους. [Α/1α ποινές υπαλλήλων] 

3 355
Εκθέσεις επίδοσης αποφάσεων για κλήσεις σε απολογία υπαλλήλων του 

Δήμου. [Α/1α ποινές υπαλλήλων] 

19 1 52
Αλληλογραφία με νομικό σύμβουλο και γραφείο Δικαστικού για νομικές 

υποθέσεις. [Στ/1α Δικαστικού 1942]

2 185 Άδειες χορηγηθείσες σε υπαλλήλους. [Α/1α] 

3 269 Άδειες χορηγηθείσες σε υπαλλήλους. [Α/1α] 

4 407 Άδειες χορηγηθείσες σε υπαλλήλους. [Α/1α] 

5 110 Άδειες χορηγηθείσες σε υπαλλήλους. [Α/1α] 

20 1 71
Αιτήσεις δημοτών για το διορισμό εκτιμητών περιουσιών προς 

κατάσχεση. [Η / 1942]

2 12

Αιτήσεις πρώην υπαλλήλων Δήμων Αν. Μακεδονίας για Θράκης για τη 

βεβαίωση απόσπασης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για την έκδοση 

προσφυγικού δανείου. [Η / 1942]

3 54
Έγγραφα για αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών κληρονομιάς, θανάτου, 

οικογενειακής κατάστασης. [Η / 1942]

4 32
Αιτήσεις δημοτών για διάφορα θέματα και απαντήσεις του Δήμου σε 

ορισμένες από αυτές. [Η / 1942]

5 19
Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων αποσταλέντων από διάφορες 

υπηρεσίες. [Η / 1942]



6 16
Έγγραφα που αφορούν της σχεδιαζόμενης απογραφής του πληθυσμού 

της πόλης της Θεσσαλονίκης. [Η / 1942]

7 20

Έγγραφα που αφορούν τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 

ημέρας των ευχαριστιών για την γεωργική σοδειά. Περιλαμβάνονται 

τηλεγραφήματα και ευχετήρια για το νέο έτος και την εορτής του Ιωαν. 

Μεταξά του έτους 1941. [Η / 1942]

8 33
Έγγραφα για την επίταξη – σφράγιση – συγκέντρωση ραδιοφώνων που 

ανήκουν σε δημότες της Θεσσαλονίκης. [Η / 1942]

21 1 88

Έγγραφα για την επιβολή φόρου επί της αξίας των αγοραπωλούμενων 

ζώων εντός της περιφέρειας του Δήμου για το οικονομικό έτος 1939 – 

1940. 

[Φάκελλος φόρου επί των 

αγοραπωλούμενων ζώων χρήσεως 

1939/40] / [Φάκελλος Φόρου επί των 

αγοραπωλούμενων Μεγάλων κ  ́Μικρών 

Ζώων χρήσεως 1939/40]

2 37

Έγγραφα που αφορούν την έγκριση επιβολής φόρου επί της αξίας των 

αγοραπωλούμενων ζώων εντός της περιφέρειας του Δήμου για το 

οικονομικό έτος 1940 – 1941. 

Περιλαμβάνονται καταστάσεις 

εισπράξεων φόρου 

προηγούμενων ετών ( 1937 – 

1940 ). 

ομοίως / [Φάκελλος Φόρου επί των 

αγοραπωλούμενων Μεγάλων κ΄ 

Μικρών Ζώων χρήσεως 1940/41]

3 81

Έγγραφα που αφορούν τη διένεξη μεταξύ Δήμου και πολιτών για την 

επέκταση του φόρου αγοραπωλούμενων ζώων εντός της ελεύθερης 

ζώνης.  

ομοίως / [Φάκελλος Φόρου επί των 

αγοραπωλούμενων Μεγάλων κ΄ 

Μικρών Ζώων οικονομ. Έτους 

1941/42]

4 65
Διευκρινίσεις για τον τρόπο επιβολής και είσπραξης του φόρου 

αγοραπωλούμενων ζώων.  

ομοίως / [Φάκελλος Φόρου επί των 

αγοραπωλούμενων Μεγάλων κ  ́Μικρών 

Ζώων οικονομ. Έτους 1942 – 1943, 1945 

– 1946, 1946 – 1947, 1948 – 1949, 1949 

– 1950, 1950 – 1951, 1951 – 1952, 1954 

– 1955]

5 57 Κανονισμοί βεβαιώσεως και εισπράξεως διαφόρων δημοτικών φόρων. ομοίως / [Κανονισμοί]

6 336

Νόμοι – Διατάγματα που αφορούν φορολογικά θέματα του Δήμου 

(φορολογία προϊόντων, αυτοκινήτων, δασμολογικές και φορολογικές 

απαλλαγές). Αναγκαστικός Νόμος περί Ιερών Ναών (ρύθμιση αποδοχών 

ορθόδοξου εφημεριακού κλήρου), νναγκαστικός Νόμος περί 

Οργανώσεως της Πολιτικής και Οικονομικής Επιστράτευσης. 
ομοίως / [Νόμοι – Διατάγματα – 

Ερμηνείαι, Εγκύκλιοι κ.λ.π.]

22 1 246
Ανανεώσεις μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης 

για τη στέγαση δημοτικών ιατρείων. 

[Φάκελος 8ος] / [Δημοτικόν Ιατρείον 

Συνοικισμού Καλαμαριάς Ιδιοκτήτης Ευγ. 

Βελισσαρίδης, Δημήτριος Μαρνασίδης Αυξ. 

Αριθμ. 8 Αριθμ. Βιβλίου 15 Δημοτικόν Ιατρείον 

Αγ. Αικατερίνης Ιδιοκτήτης Ηρακλής κ΄ 

Θεμιστοκλής Ανθεμίδης, Βασ. Τριαντάρης, 

Δημ. Γακίδης Αυξ. Αριθμ 7 Αριθμ. Βιβλίου 13 , 

14]



2 225
Ανανεώσεις μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

για τη στέγαση δημοτικών ιατρείων.

ομοίως / [Δημοτικόν Ιατρείον περιοχής 

Βαρδαρίου Ιδιοκτήτες Διαμ. Τσότσιος, Ν. 

Βασιλειάδης Αυξ. Αριθμ 5 Αριθμ. Βιβλίου 9 

Δημοτικόν Ιατρείον Συνοικισμού Τούμπας 

Ιδιοκτήτης Γρ. Γραίος Αυξ. Αριθ. 6 Αριθμ. 

Βιβλίου 11]

3 209

Ανανεώσεις μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων από τον Δήμο για τη στέγαση 

γραφείων των Σταθμών είσπραξης Φ.Ε.Π (Φόρος Εγχώριων 

Προϊόντων).  

ομοίως /  [Γραφεία 24ου Σταθμού 

Παραλίας Φ.Ε.Π Ιδοκτήτης Ελευθ. 

Παρίσης Αυξ. Αριθμ.15 Αριθ. 

Βιβλίου 29 Γραφεία 22ου Σταθμού 

Παραλίας Φ.Ε.Π Ιδιοκτήτες 

αδελφοί Σίδες και Δ. Παρίσσης 

Αυξ. Αριθμ. 29]

4 145
Ανανεώσεις μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων από τον Δήμο για τη στέγαση 

της Φιλαρμονικής και της δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

ομοίως / [Μονοκατοικία Ζωής 

Φιλιππίδου κείμενη επί των οδών 

Μανουσογιαννάκη – Δεσπεραί και 

χρησιμοποιούμενη υπό του Δήμου προς 

στέγασιν της Φιλαρμονικής Αυξ. Αριθμ. 

16 Αριθμ. Βιβλίου 34 Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Διαμέρισμα α  ́ορόφου επί 

της οδ. Βασ. Ηρακλείου 50 οικοδομής 

Βασ. Γ. Γιάκου Αθ. Αριθμ. 28]. 

5 265
Ανανεώσεις μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων από τον Δήμο για τη στέγαση 

διαφόρων υπηρεσιών. 

ομοίως / [Αποθήκη Νεών Υπονόμων 

Ιδιοκτήτης Στ. Πιπέρκοβιτς Αυξ. Αριθμ. 4 

Αριθμ. Βιβλίου 7 Οικόπεδον εφ΄ου οι 

Δημοτικοί Σταύλοι Βαρδαρίου Ιδιοκτήτες 

Θωμάς, Νώτης, Ευθυμιάδου, Παυλίδου 

Αυξ. Αριθμ. 13 Αριθμ. Βιβλίου 25 

Διάφοραι πιστώσεις χρήσεως 1940 – 

1941, 1941 – 1942, 1942 – 1943 Αριθμ. 

Πιστώσεων 365, 366, 367, 369 και 371]

1943 1 1 22
Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεως δημοπρασιών που αφορούν σε 

δασικές εκτάσεις. [Η 1943]

2 84
Αιτήσεις δημοτών για εργασιακά θέματα, για έκδοση πιστοποιητικών. 

Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων για διορισμό εκτιμητών σε κατασχέσεις. [Η 1943]

3 10

Δημοσιοποίηση 3 θεατρικών παραστάσεων για το εργατικό προσωπικό 

της πόλης. Δημοσιοποίηση δοξολογίας για την 25η Μαρτίου και 26 

Οκτωβρίου 1943 (Δελτία τύπου). [Η 1943]



2 1 73

Αλληλογραφία με Τοπική Επιτροπή Έλεγχου Προμηθειών Αρχών 

Κατοχής και Γραφείο Εξυπηρέτησης Στρατού Κατοχής για εργασιακά 

θέματα (αποσπάσεις δημοτικών υπαλλήλων). 

Περιλαμβάνονται έγγραφα 

1941-42. [Αρχών Κατοχής 1943]

2 24

Περί Καταγραφής – Κατάσχεσης – Σφράγισης – Φυλάξεις λυχνιών 

Ραδιοφώνου Δημοτών Θεσσαλονίκης. Κατάσταση δημοτών κατόχων, 

ειδοποιητήρια, αναφορές. [Αρχών Κατοχής 1943]

3 15 Περί φύλαξης - Φρούρησης σιδηροδρομικών γραμμών. [Αρχών Κατοχής 1943]

4 20 Αλληλογραφία με Γερμανική Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας. [Αρχών Κατοχής 1943]

5 41 Αλληλογραφία με Blaesing (Στρατιωτικός Διοικητής Θεσσαλονίκης). [Αρχών Κατοχής 1943]

6 28 Διάφορα (Σημαντικά). [Αρχών Κατοχής 1943]

3 1 105
Αλληλογραφία με νομικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και της 

Επικρατείας. [Στ/1α και Στ/1β 1943]

4 1 59
Αιτήσεις δημοτών για δωρεάν φοίτηση των ιδίων ή των τέκνων τους στο 

Κρατικό Ωδείο, λόγω απορίας. [Ε 1943]

2 26
Αλληλογραφία με Κρατικό Ωδείο και Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, για 

τη δωρεάν φοίτησης δημοτών στο Κρατικό Ωδείο. 

Περιλαμβάνεται και 

αλληλογραφία του 1942. [Ε 1943]

3 47
Αλληλογραφία με Δήμους του Νομού και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

(Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών). [Ε 1943]

4 82
Αποδεικτικά δημοσίευσης - τοιχοκόλλησης αποσταλέντων διακηρύξεων 

από διάφορες υπηρεσίες. [Ε 1943]

5 12

Δελτία - Αποδεικτικά του Δήμου προς το Διεθνές Κομιτάτο Ερυθρού 

Σταυρού για τα μέχρι 8 μηνών αποβιώσαντα βρέφη στη Θεσσαλονίκη 

από τον Δεκέμβριο 1942 – Νοέμβριο 1943. [Ε 1943]

6 7 Σχετικά με Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. [Ε 1943]

7 17
Αλληλογραφία με Εθνικό Τυπογραφείο. Διευθυντής Εθνικού 

Τυπογραφείου Ε. Μουδνιανός. [Ε 1943]

8 42 Αλληλογραφία με Ιδρύματα - Νοσοκομεία. [Ε 1943]

9 13
Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Διεύθυνση ΙΙΙ, Συμβούλιο της 

Επικρατείας. [Ε 1943]

10 29 Αλληλογραφία με υπηρεσίες για διάφορα θέματα. [Ε 1943]

5 1 97 Ενοικίαση/ Μίσθωση δημοτικών ακινήτων, προκηρύξεις δημοπρασιών.  [Β/1β 1943]



2 15
Αλληλογραφία Δ.Ο.Υ. (Γραφείο Δημοτικών Κτημάτων) με 

Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. [Β/1β 1943]

3 23
Αλληλογραφία Δ.Ο.Υ. (Γραφείο Δημοτικών Κτημάτων) με 

συμβολαιογράφους για έκδοση αντιγράφων συμβολαίων. [Β/1β 1943]

4 261
Δ.Ο.Υ. (Γραφείο Δημοτικών Κτημάτων) – Έγγραφα σχετικά με 

δημοτική περιουσία. [Β/1β 1943]

5 80
Αλληλογραφία με ενοικιάσεις δημοτ. κτημάτων και αναδειχθέντων 

πλειοδοτών δημοπρασιών. [Β/1β 1943]

6 82
Αλληλογραφία με ιδιοκτήτες δημοτ. πάγκων σε αγορές Βλάλη και 

Βαρδαρίου. [Β/1β 1943]

7 179

Υπόθεση εκποίησης υλικών των παραπηγμάτων Δημοτ. Συνοικισμού 6 

παρά την 25η Μαρτίου 7 (Δελτία τύπου – αποδελτιώσεις εφημερίδων – 

πρακτικά αποφάσεις Διοικούσας Επιτροπής και Γενικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας. [Β/1β 1943]

8 16
Αλληλογραφία Δημάρχου με Νομικό Σύμβουλο για θέματα δημοτικής 

περιουσίας. [Β/1β 1943]

9 23

Αλληλογραφία με Κτηματικό Γραφείο Θεσσαλονίκης για αποστολή 

στοιχείων, μισθωτηρίων συμβολαίων για ακίνητα του Δήμου και 

ζητήματα ακίνητης περιουσίας. [Β/1β 1943]

10 13
Αλληλογραφία με Αστυνομικά Τμήματα για παροχή πληροφοριών για 

θέματα δημοτικής περιουσίας. [Β/1β 1943]

11 21

Αλληλογραφία Δ.Ο.Υ με Γερμανική Διοίκηση, Περιφέρεια, Γενική 

Διοίκηση Μακεδονίας, Γραφείο Σχεδίου Πόλεως, Μεταφραστικό 

Γραφείο, Οικ. Εφορίες. [Β/1β 1943]

12 25 Αλληλογραφία για δημοτική περιουσία με διάφορες υπηρεσίες. [Β/1β 1943]

13 45 Περί Διοικούσης Επιτροπής. [Β/1β 1943]

14 12 Διάφορα. [Β/1β 1943]

6 1α 247
Αποφάσεις Διοικούσης και Δημοτικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών (1942). 

[Γ/1α Αποφάσεις Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας 2004-

7440/1943]

1β 499
Αποφάσεις Διοικούσης και Δημοτικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών (1942). ομοίως

2 281
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής προς τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. ομοίως

3 76
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής προς Μηχανολογική 

Υποδιεύθυνση.

Περιλαμβάνονται και του 

1942. ομοίως



4 150 Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής προς το Δικαστικό Γραφείο. 

Περιλαμβάνονται και του 

1942. ομοίως

5 208
Αποφάσεις Διοικούσης και Δημοτικής Επιτροπής προς το Γραφείο 

Προσωπικού. 

Περιλαμβάνονται και του 

1942. ομοίως

6 101

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής προς 1) Γραφείο Διοικ. Επιτροπής 2) 

Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 3) Φιλαρμονική 4) Δημ. Βιβλιοθήκη 5) Δημ. 

Νοσοκομείο. 

Περιλαμβάνεται η απόφαση 

484 – Ψήφιση 

προϋπολογισμού  Δήμου 1942 

– 43. ομοίως

7 1α 89 Αιτήσεις για πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. 

1β 101 Αιτήσεις για πιστοποιητικά θανόντων υπαλλήλων 1942 – 43. 

1γ 104
Αιτήσεις για πιστοποιητικά μισθοδοσίας, ιθαγένειας, οικογενειακής 

κατάστασης, ασθένειας/ άδειας, νομικά θέματα, διάφορα.

8 1 223
Μεταθέσεις/ Αποσπάσεις/ Ανακλήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες εντός 

Δήμου και σε άλλους Δήμους, εκτός Νομού. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

2 3 Αλληλογραφία με γραφείο ευρέσεως εργασίας για υπόδειξη υπαλλήλων. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

3α 162
Πειθαρχικές ποινές, κλήσεις σε απολογία. Αποφάσεις Δημαρχιακής 

επιτροπής. Περιλαμβάνεται κατάσταση ονομάτων. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

3β 208
Πειθαρχικές ποινές, κλήσεις σε απολογία. Αποφάσεις Δημαρχιακής 

επιτροπής. Περιλαμβάνεται κατάσταση ονομάτων. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

3γ 306
Πειθαρχικές ποινές, κλήσεις σε απολογία. Αποφάσεις Δημαρχιακής 

επιτροπής. Περιλαμβάνεται κατάσταση ονομάτων. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

3δ 86
Πειθαρχικές ποινές, κλήσεις σε απολογία. Αποφάσεις Δημαρχιακής 

επιτροπής. Περιλαμβάνεται κατάσταση ονομάτων. [Α/1α Άδειαι – Ποιναί 1943]

9 1 313
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Σ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Σ/43] 

2 412
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Τ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Τ/43] 

3 124
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Φ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Φ/43] 

4 269
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Χ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Χ/43] 

10 1 280
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Α. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 



2 64
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Β. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

3 165
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Γ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

4 106
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Δ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

5 51
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Ε. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

6 63
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Ζ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

7 43
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Η, Θ, Ι. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

8α 257
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Κ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

8β 125
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Κ. 

Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

9α 191
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Γ, Δ, Ε, Ζ, 

Κ. Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

9β 227
Θέματα συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου, με επώνυμο από Γ, Δ, Ε, Ζ, 

Κ. Περιλαμβάνεται ονομαστική κατάσταση. [Θ-Π, Α-Κ/1943] 

11 1 9 Περί χαρτοσήμου. Αλλαγή παγίου τέλους χαρτοσήμου από αρχές 1943. [Ζ/2γ «Φάκελλος χαρτόσημου»]

2 16
Περί δημοπρασίας Δικαιώματος Εκμεταλλεύσεως Σαρωμάτων και 

Απορριμμάτων [Ζ/1α] 

3 110

Περί  ρυθμίσεων ωραρίου δημοτικών υπαλλήλων και συστάσεις 

συμπεριφοράς. Εντολές για υποβολή έκθεσης για πιστώσεις. Τρόπος για 

επίτευξη πιστώσεων και προμηθειών. [Ζ/2γ Εγκύκλιοι Διαταγαί] 

4 5 Προμήθειες. [Ζ/2α Προμήθειαι]

12 1 219
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης. [Γ/1α 28020 – 31296/1943]

2 418
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις του 

Δημοτικού Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης. ομοίως

3α 255
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις της Δ.Ο.Υ 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

3β 158
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις της Δ.Ο.Υ 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως



4 62
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Διεύθυνσης 

Υγιεινής Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

5 100
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις 

Μηχανολογικής Υποδιεύθυνσης Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

6 31
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Γραφείου 

Προσωπικού Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

7 58
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Γραφείου 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

8 10
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

9 17
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Γραφείου 

Δικαστικών Επιτροπών Δήμου Θεσσαλονίκης. ομοίως

10 12
Αποφάσεις Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης. ομοίως

13 1 157

Αποφάσεις Γ. Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου για τη 

Μηχανολογική Υποδιεύθυνση. [Γ/1α 19816/ 1943]

2 362

Αποφάσεις Γ. Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου για τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. ομοίως

3α 414

Αποφάσεις Γ. Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου για τη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται τα όρια του 

Δήμου Καλαμαριάς. ομοίως

3β 274 ομοίως ομοίως

3γ 186 ομοίως ομοίως

4 73

Αποφάσεις Γ. Διοικήσεως Μακεδονίας για υποθέσεις του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής Δήμου για το 

Δημοτικό Βρεφοκομείο και το Δικαστικό Γραφείο. ομοίως

14 1 76

Έγγραφα με τροποποιήσεις οργανισμού Δημοτικού Νοσοκομείου από 

1938 και την ψήφιση νέου οργανισμού το 1943. Περιλαμβάνεται 

οργανισμός και κανονισμός του 1941. 
[Α/2β Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου 1943]

2 152
Αποφάσεις του Αδελφάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου για έγκριση 

από τη Διοικούσα Επιτροπή του Δήμου. ομοίως

3 276
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν το Δημοτικό 

Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός». ομοίως



4α 173
Πρακτικά και αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου 

Θεσσαλονίκης για διάφορα θέματα. ομοίως

4β 132
Πρακτικά και αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου 

Θεσσαλονίκης για διάφορα θέματα. ομοίως

15 1 24
Αλληλογραφία με υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Περιλαμβάνεται θέμα 

αποστολής ειδικών υποδημάτων σε ανάπηρους πολέμου. [Δ 1943]

2 9 Αλληλογραφία με Υπουργείο Οικονομικών. [Δ 1943]

3 51 Αλληλογραφία με Υπουργείο Εσωτερικών.  [Δ 1943]

4 154
Έγγραφα που κοινοποιούνται σε υπηρεσίες του Δήμου με νόμους,  

τροποποιήσεις και Εγκυκλίους σε Φ.Ε.Κ. [Δ 1943]

5 23
Έγγραφα που κοινοποιούνται σε υπηρεσίες του Δήμου με νόμους,  

τροποποιήσεις και Εγκυκλίους σε Φ.Ε.Κ. [Δ 1943]

6 15 Διάφορα έγγραφα. [Δ 1943]

16 1 6
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για 

θέματα του Γραφείου Προσωπικού.  [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

2 45
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα του 

Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

3 136
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα του 

Αδελφάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

4 76
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα της 

Μηχανολογικής Υποδιεύθυνσης. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

5 290
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα του 

Αδελφάτου του Δημοτικού Βρεφοκομείου. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

6 185
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

7α 347
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

7β 275
Αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. [Γ/1α 31404 – 35837  / 1943]

17 1 87 Σχετικά με γραφείο Δημοτολογίου και Στρατολογίας. [Α/2α] 

2 74 Αλληλογραφία και θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. [Α/2α]  

3 95 Περί προμήθειας φαρμάκων και Δημοτικών Ιατρείων. [Α/2α στ 1943] 

4 47
Προσκλήσεις και βεβαιώσεις επίδοσης σε μέλη της Δημ. Επιτροπής Σ. 

Βαλιούλη, Θ. Βλαχόπουλο, Χρ. Παπαθανασίου. [Α/2γ 1943] 



5 1
Αλληλογραφία με Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τη έκδοση 

ληξιαρχικών πράξεων θανάτου. [Α/2η 1943] 

6 140 Περί ασφαλίσεως και συντάξεως δημοτικών υπαλλήλων. [Α/1β 1943] 

7 97
Περί αποζημιώσεων, μετακινήσεων υπαλλήλων/ ταχυδρόμων και του 

ταμία του Δήμου Θεσσαλονίκης. [Α/2δ 1943]

8 227 Περί καταρτίσεως δημοτολογίου.

Περιλαμβάνονται έγγραφα των 

ετών 1938 – 1942 – 1943. [Α/2α 1943] 

9 336 Έγγραφα περί ανασύνταξης μητρώου αρρένων 1938 – 40. 
[Φάκελος Ανασυντάξεως των 

Μητρώων 1938-1939-1940] 

18 1α 462

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. (Απόφαση 225 – αιτήσεις 

οικονομικής ενίσχυσης και απόφαση 173). [Γ/1α 7441-19816 1943]

1β 370 ομοίως [Γ/1α 7441-19816 1943]

1γ 135 ομοίως [Γ/1α 7441-19816 1943]

1δ 359 ομοίως [Γ/1α 7441-19816 1943]

2 209
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανολογικής Υποδιεύθυνσης. [Γ/1α 7441-19816 1943]

3 183
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα Γραφείων 

Προσωπικού / Δικαστικών / Δημ. Συμβουλίου και Διεύθυνσης Υγιεινής. [Γ/1α 7441-19816 1943]

19 1α 212

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για θέματα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Αποφ 792, 813 – Οικον. ενίσχυση απόρων 

δημοτών).  [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

1β 241 ομοίως [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

1γ 226 ομοίως [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

1δ 184 ομοίως [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

1ε 178 ομοίως [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

1στ 237 ομοίως [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

2 379
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και της Μηχανολογικής Υποδιεύθυνσης [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

3 273
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου για θέματα του Γραφείου 

Δημοτικού Συμβουλίου. [Γ/1α 35942-41742 / 1943]



4 193

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για θέματα του Δημ. Νοσοκομείου 

και Βρεφοκομείου, του Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής, της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Γρ. Προσωπικού/ και της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. [Γ/1α 35942-41742 / 1943]

20 1α 251 Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων. [Α/1α Διορισμοί – Απολύσεις 1943]

1β 305 Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων. ομοίως

1γ 285 Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων. ομοίως

1δ 145 Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων. ομοίως

2 118
Διαγραφή υπαλλήλων λόγω θανάτου. Προαγωγές και στασιμότητα 

υπαλλήλων. Γενικά περί προσλήψεων, απολύσεων. ομοίως

21 1α 394
Άδειες υπαλλήλων διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Υγιεινής και τμημάτων. [Α/1α Άδειαι διάφορα 1943]

1β 434
Άδειες υπαλλήλων διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Υγιεινής και τμημάτων. [Α/1α Άδειαι διάφορα 1943]

2 203

Διάφορα θέματα για υποθέσεις υπαλλήλων. Αποφάσεις  Δημοτικής  

Επιτροπής και Δημ. Συμβουλίου, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, 

Αρχές Κατοχής και άλλους Δήμους. [Α/1α Άδειαι διάφορα 1943]

3 96
Αιτήσεις υπαλλήλων για εργασιακά θέματα και οικονομική ενίσχυση. 

Αλληλογραφία με υπηρεσίες και υπαλλήλους. [Α/1α Άδειαι διάφορα 1943]

22 1 104
Αλληλογραφία με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας για θέματα 

υπαλλήλων, εγκύκλιος, θέματα αποβιωσάντων κατοίκων Θεσσαλονίκης. [Γ/1α] 

2 31 Θέματα στρατολογίας, μητρώο αρρένων. [Γ/1β] 

3 17 Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης. [Γ/1γ] 

4 12
Αλληλογραφία με Κτηματικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, αποδεικτικά 

τοιχοκόλλησης προκηρύξεων. [Γ/2β] 

5α 205

Αλληλογραφία με Κτηματικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με Οικονομική 

Εφορία (δελτία - αποδεικτικά κληρονομιών - δωρεών - προικών). 

Αλληλογραφία με Εφορίες φορολογικά θέματα, επίδοση προσκλήσεων, 

αποδεικτικά, πληροφορίες για κληρονομιές και θανάτους, θέματα 

δημοπρασιών. [Γ/2γ] 

5β 134 ομοίως [Γ/2γ] 

5γ 359 ομοίως [Γ/2γ] 



5δ 288 Αλληλογραφία με Κτηματικό Γραφείο και Οικονομικές Εφορείες. [Γ/2γ] 

6 4 Αλληλογραφία με Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. [Γ2/δ] 

7 26
Αλληλογραφία με Τελωνείο. / Αλληλογραφία Γραφείου Κληρονομιών 

με Ειδικό Ληξίαρχο Θεσσαλονίκης. [Γ/2στ] / [Γ/2η] 

8 188

Αλληλογραφία με Φυλακές για τοιχοκόλληση / ανακοίνωση 

δημοπρασιών. Αλληλογραφία για πληροφορίες σχετικές με 

κρατούμενους. [Γ2/θ] 

23 1 13
Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής με διορισμούς υπαλλήλων και με 

δημοπρασία 1ετούς ενοικιάσεως δημ. γηπέδου στην πλατεία Σ.Ε.Κ. 
[Α/2γ αποφάσεις Δ. Επιτροπής 

1943] 

24 1α 145 Υποθέσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων.  [Α/1β Συνταξιούχοι Δήμου]

1β 187 Υποθέσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων.  [Α/1β Συνταξιούχοι Δήμου]

1γ 211 Υποθέσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων.  [Α/1β Συνταξιούχοι Δήμου]

1δ 183 Υποθέσεις συνταξιοδότησης υπαλλήλων.  [Α/1β Συνταξιούχοι Δήμου]

25 1 76
Υποθέσεις συνταξιοδότησης θυμάτων πολέμου ατόμων των οποίων το 

επώνυμο αρχίζει από «Μ». [Θ.Π   Λ-Ρ/1943 (Μ/43)] 

26 1 120
Έγγραφα του που αφορούν στον δημοτικό υπάλληλο Μεναχέμ 

Μπενβενίστε. [Α/2γ]

2 103 Έγγραφα που αφορούν στον υπάλληλο Σολομών Σέβη. [Α/2γ]

3

110+ 

1μπλοκ

Έγγραφα σχετικά με την απόλυση των Εβραίων υπαλλήλων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνεται ένα (1) μπλοκ 

50 σελίδων [Α/2γ]

4 70 Έγγραφα που αφορούν στους υπάλληλους Γιόζεφ Σοελ και Δαυίδ Ζακάϊ. [Α/2γ]

5 88
Έγγραφα που αφορούν στους υπάλληλους Ιωσήφ Κοέν και Ισχά 

Χάνουκα. [Α/2γ]

6 88
Έγγραφα που αφορούν στους υπάλληλους Ιακώβ Μπέζα, Αβραάμ Τσενο 

και Μποχορ. [Α/2γ]



27 1 21
Έγγραφα που αφορούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 1927. 

[Ο φάκελος περιλαμβάνει σειρά 

εγγράφων από διαφορετικά έτη που 

βρέθηκαν συγκεντρωμένα λόγω 

θεματικής ενότητας. Επιλέχθηκε να 

αρχειοθετηθούν μαζί και να 

καταλογραφηθούν στο τελευταίο έτος 

αναφοράς (1943)]   

2 192

Έγγραφα που αφορούν σε ζητήματα υπαλλήλων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον πρώτο οργανισμό εσωτερικής 

λειτουργίας 1930-1935. Περιλαμβάνεται λίστα όλων των υπαλλήλων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης την περίοδο 1933-1935. 

3 178

Έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό της Δενδροκομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου (στη συνέχεια κήπων και δενροτοιχιών) και σχετίζονται με 

τον ειδικό οργανισμό, περίοδος 1934-1939. Περιλαμβάνεται η απόφαση 

849/1935 Δημοτικού Συμβουλίου για τον ειδικό οργανισμό 

δενδροκομικής υπηρεσίας. 

4 106

Έγγραφα που αφορούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

έτους 1940 και στο προσωπικό που υπηρετούσε στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης την περίοδο εκείνη, 1940-1943. 

5 94

Φωτοτυπία των πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για 

την ψήφιση νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Απόφαση 745/1961. Περιλαμβάνεται και το ΦΕΚ 

1277/1974 για τροποποίηση και κωδικοποίηση Ο.Ε.Υ Δήμου 

Θεσσαλονίκης.

28 1 135

Έγραφα που αφορούν για το τέλος αποκομιδής απορριμμάτων όπως 

δελτία απογραφής οικοδομών, ονομαστικές καταστάσεις 

φορολογουμένων, αιτήσεις διαγραφής – εγγραφής οφειλομένων κ.α. 

[1943 «Σημειώματα προς το γραφείον 

εισπράξεων διά την τροποποίησιν 

εγγραφών εις τους Φ.Κ. τέλους αποκομ. 

Απορριμμάτων»]

2 176

Έγραφα που αφορούν για το τέλος αποκομιδής απορριμμάτων όπως 

δελτία απογραφής οικοδομών, ονομαστικές καταστάσεις 

φορολογουμένων, αιτήσεις διαγραφής – εγγραφής οφειλομένων κ.α. (συνέχεια υποφακέλου 1) ομοίως

1944 1 1 131

Αλληλογραφία με τις Αρχές Κατοχής και άλλες υπηρεσίες. 

Περιλαμβάνεται έγγραφο για παράδοση πολεμικών ειδών (όπλων, 

χειροβομβίδων, φυσιγγίων κλπ) στις Γερμανικές Αρχές καθώς και 

ονομαστικός κατάλογος όσων τα παρέδωσαν. 

2 14
Εκθέσεις για τα οικονομικά του Δήμου μετά την απελευθέρωση από τον 

Ταγματάρχη της Δ.Ο.Υ., Π. Μπεσλεμέ. 



3 28
Αποφάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. [ΦΑΚ Α/2γ, 1942]

4 28 Υπόθεση απονομής πολεμικής σύνταξης σε χήρα δημοτικού υπαλλήλου.

5 28
Ανακοινώσεις διαταγμάτων των Γερμανικών Αρχών κατοχής σε 

αποκόμματα εφημερίδων της πόλης (1941, 1943). 

2 1 156

Αιτήσεις απόρων κατοίκων της πόλης για την χορήγηση χρηματικού 

βοηθήματος. Βεβαιώσεις απορίας από Δημοτικό Νοσοκομείο και ενορίες 

της πόλης. [Γ/1α, 7346-10805]

2 201

Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για κατασκευή τεχνικών έργων. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για την εκτύπωση χάρτη της Θεσσαλονίκης σε 

κλίμακα μετά από εντολή των δυνάμεων κατοχής. [Γ/1α, 7346-10805]

3 69
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για την προμήθεια διαφόρων υλικών 

καθώς και για ενοικίαση αυτοκίνητων. [Γ/1α, 7346-10805]

4 54
Αποφάσεις Διοικούσης Επιτροπής για παροχές ειδών σε υπαλλήλους του 

Δήμου. [Γ/1α, 7346-10805]

5 28 Αποφάσεις για θέματα που αφορούν το προσωπικό. [Γ/1α, 7346-10805]

3 1 216
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορούν το προσωπικό του 

Δήμου. Αποφάσεις για το Δημοτικό Νοσοκομείο. 

2 146
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορούν προμήθειες του 

Δήμου. 

3 50

Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για α) την κατασκευή έργων στην 

πόλη β) θέματα εθιμοτυπίας γ) εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων και 

υπηρεσιών. 

4 85 Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για οικονομική ενίσχυση απόρων.

5 52
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για διάφορα θέματα, κυρίως 

οικονομικής φύσεως. 

6 212 Αιτήσεις απόρων για οικονομική ενίσχυση. 

7 55 Αλληλογραφία Δήμου και άλλων φορέων με γερμανικές αρχές κατοχής. 

4 1 220

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή έργων. Επισκευές 

και συντήρηση στο δίκτυο υπονόμων, στα δημοτικά νεκροταφεία κ.ά. 

Απόφαση για περίφραξη χώρου μπροστά από τον ναό του Αγίου 

Δημητρίου. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]



2 77
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημιουργίας ειδικών 

οργανισμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

3 142

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων και 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ενίσχυση Ψυχιατρείου και Ένωσης Παλαιών 

Πολεμιστών. Απόφαση για ενίσχυση Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Θεσσαλονίκης. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

4 106 Θέματα Δημοτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

5 58
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την, με δαπάνες του Δήμου, 

νοσηλεία δημοτών στο Σανατόριο Ασβεστοχωρίου. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

6 212

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια ειδών και πληρωμή 

λογαριασμών. Καύσιμα, γραφική ύλη, εφημερίδες, φάρμακα κ.ά. 

Απόφαση για προμήθεια ζώων για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

καθαριότητος. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

7 23

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα εθιμοτυπίας. 

Περιλαμβάνεται ψήφισμα για το θάνατο του Α. Οικονόμου, Δημοτικού 

Συμβούλου και διευθυντή του Δημοτικού νοσοκομείου καθώς και για 

τον θάνατο του στρατηγού Αλ. Μαζαράκη. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

8 192
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Καθορισμός 

αμοιβών προαγωγές, συντάξεις, ενισχύσεις. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

9 61
Αποφάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για εκμίσθωση οχημάτων και  

συντήρηση δημοτικών αυτοκίνητων. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

10 31
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για καταβολή ενοικίων Δήμου. 

Διεξαγωγή δημοπρασιών και συντήρηση ακίνητης περιουσίας. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

11 90

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικά τέλη και Φόρο 

Εγχώριων Προϊόντων. Περιλαμβάνονται αιτήσεις για απαλλαγή από τον 

Φ.Ε.Π. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

12 41 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. 
[ΦΑΚ Γ/1α, αριθμ. εγγρ 7346-

10805]

5 1 100

Αποφάσεις Επιτροπής Επισιτισμού για διακίνηση διαφόρων ειδών από 

και προς Θεσσαλονίκη. Μεταφέρονται σε διάφορες της Ελλάδας είδη 

διατροφής όπως όσπρια ζάχαρη, ούζο, μακαρόνια, κ.α. καθώς και 

μηχανήματα πλεκτικής, σαπούνι και σκούπες. [Ε.Α.Μ. 1944 / Α ΕΩΣ Ε]

2 54

Αποφάσεις Επιτροπής Επισιτισμού για διακίνηση διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται αίτηση παλαιού πολεμιστή του Ε.Λ.Α.Σ. για αποστολή 

σίτου στην οικογένεια του στην Αθήνα [Ε.Α.Μ. 1944 / Α ΕΩΣ Ε]

3 54
Αποφάσεις Επιτροπής Επισιτισμού για διακίνηση ειδών, όπως σιτάρι, 

αυγά, όσπρια, σόδα, σαρδέλες, λάστιχα, ψιλικά. [Ε.Α.Μ. 1944 / Α ΕΩΣ Ε]



4 35
Αποφάσεις Επιτροπής Επισιτισμού για διακίνηση ειδών, όπως όσπρια, 

σιτάρι, πατάτες, καλαμπόκι, ζάχαρη και κονσέρβες κρέατος. [Ε.Α.Μ. 1944 / Α ΕΩΣ Ε]

5 38
Αποφάσεις Επιτροπής Επισιτισμού για διακίνηση διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για αποστολή σιταριού στο Ε.Α.Μ. Αθηνών. [Ε.Α.Μ. 1944 / Α ΕΩΣ Ε]

6 1 43

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τα δημοτικά ιατρεία, προμήθεια 

φαρμάκων και άλλων ειδών. Περιλαμβάνεται απόφαση για την παροχή 

φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης στο γερμανικό «στρατόπεδο 

εργασίας». [Α/2α] 

2 57

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διεξαγωγή δημοπρασιών, 

προμήθεια ειδών, αποζημιώσεις υπαλλήλων και αποφάσεις που αφορούν 

το προσωπικό υπηρεσίας Φ.Ε.Π. [Α/2δ] 

3 34

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διεξαγωγή δημοπρασιών για την 

εκτέλεση έργων. Διορισμοί και ανάκριση υπαλλήλου για πειθαρχικό 

παράπτωμα. [Α/2ε] 

4 236
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για συντάξεις υπαλλήλων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. [Α/1β] 

5 8
Προσκλήσεις σε μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής για δημοπρασίες 

εκποίησης υλικών και εκμίσθωσης ακινήτων. [Α/2γ] 

6 158

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική ακίνητη περιουσία. 

Δημοπρασίες, εκμισθώσεις, εξώσεις και επισκευές ακινήτων. Διάβημα 

Αρχών Κατοχής για επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. [Β/1β] 

7 5
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διεξαγωγή δημοπρασίας για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητος. [Α/2α] 

7 1 233
Απόφαση για την ενίσχυση απόρων πολιτών. Περιλαμβάνονται οι 

αιτήσεις 227 απόρων Θεσσαλονικέων. [Γ/1α]

2 111
Αποφάσεις που αφορούν τη νοσηλεία απόρων δημοτών στο Σανατόριο 

Ασβεστοχωρίου. [Γ/1α]

3 109 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια διαφόρων ειδών. [Γ/1α]

4 36 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση διαφόρων έργων. [Γ/1α]

5 57
Διένεξη του Δήμου με ιδιώτη για ακίνητο. Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο γωνίας 25ης Μαρτίου με Δελφών. [Γ/1α]



6 124
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τον Φ.Ε.Π. και 

διάφορα άλλα τέλη. [Γ/1α]

7 140 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα προσωπικού. [Γ/1α]

8 93
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση φορέων 

και σωματείων της πόλης. [Γ/1α]

9 38
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ενίσχυση 38 απόρων κατοίκων 

της Θεσσαλονίκης. [Γ/1α]

10 21 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα οικονομικά θέματα. [Γ/1α]

8 1 56 Αλληλογραφία του Δήμου με τις Αρχές Κατοχής. [ΦΑΚ Α/1α]

2 117
Αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες και με άλλους φορείς και 

ιδρύματα για διάφορα θέματα. [ΦΑΚ Α/1α]

3 281
Κλήσεις σε απολογία υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώματα, 

απολογίες, ποινές. [ΦΑΚ Α/1α]

4 285
Κλήσεις σε απολογία υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώματα, 

απολογίες, ποινές. [ΦΑΚ Α/1α]

9 1 180
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Απόφαση για 

απόσβεση από Αστυνομία αντικατοχικών συνθημάτων. [Γ/1α (2006 – 7346)]

2 49 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ενίσχυση 41 απόρων δημοτών. [Γ/1α (2006 – 7346)]

3 75

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση απόρων, εισαγωγή σε 

Ψυχιατρείο και Σανατόριο με δαπάνες του Δήμου. Ενισχύσεις 

σωματείων. Περιλαμβάνεται ιατρική γνωμάτευση του Σανατορίου 

Ασβεστοχωρίου περί φυματιώσεως δημότη καθώς και καταστατικό του 

σωματείου «Πατριωτικό Μέτωπο». [Γ/1α (2006 – 7346)]

4 108

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό. Οικονομικές ενισχύσεις υπάλληλων, αιτήσεις για κρατήσεις 

συντάξεων. Περιλαμβάνεται απόφαση για ενίσχυση συζύγου υπαλλήλου 

του Δήμου που απήχθη από αντάρτες. [Γ/1α (2006 – 7346)]

5 170

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια διαφόρων ειδών 

και υπηρεσιών. Περιλαμβάνεται απόφαση για εκποίηση ίππου  

υπηρεσίας καθαριότητος και πίστωσης για την την προσφορά 

ανθοδέσμης στον Στρατιωτικό Σύμβουλο Μέρτεν. [Γ/1α (2006 – 7346)]

6 57

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τα Δημοτικά Λουτρά Σέδες. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας 

των δημοτικών λουτρών καθαριότητος. [Γ/1α (2006 – 7346)]



7 55

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τον Φ.Ε.Π. και άλλα 

τέλη. Επιστροφές και αυξήσεις φόρων. Περιλαμβάνεται απόφαση για 

πληρωμή συνδρομής Δήμου στο περιοδικό «Διάπλασις των παίδων». [Γ/1α (2006 – 7346)]

8 67

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία συγκριτικών 

πινάκων κατασκευής διαφόρων έργων. Περιλαμβάνεται απόφαση για την 

κατασκευή του Δημοτικού Νοσοκομείου. [Γ/1α (2006 – 7346)]

9 87

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για εκτέλεση διαφόρων έργων. 

Συντήρηση δικτύου υπονόμων και επισκευές δημοτικών σφαγείων. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 

περιοχής ιερού ναού Παναγίας Δέξιας. [Γ/1α (2006 – 7346)]

10 1 99

Αποφάσεις Διοικούσης του Δήμου Επιτροπής περιόδου, Οκτωβρίου 

1944 – Ιανουαρίου 1945. Περιλαμβάνεται έγγραφο με ονόματα όλων 

των επιτροπών και επιστολή προέδρου προσωρινής Δημοτικής 

Επιτροπής προς τον Δήμαρχο Λονδίνου. 

2 121
Έγγραφα και αλληλογραφία Επιτροπής Επισιτισμού. Περιλαμβάνονται 

ενημερωτικά έγγραφα για τα παιδικά συσσίτια της περιόδου της κατοχής. 

3 116

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης για διάθεση κρεβατιών 

ξενοδοχείων σε δικαιούμενους προσωρινής στέγασης αξιωματικούς και 

οπλίτες του Ε.Λ.Α.Σ. και της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Περιλαμβάνονται 

κατάλογοι ξενοδοχείων. 

4 62
Αποφάσεις προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής για θέματα σχετικά με το 

προσωπικό του Δήμου. 

5 54
Αποφάσεις και αλληλογραφία προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής για 

θέματα πρόνοιας και στέγασης απόρων. 

6 229

Αποφάσεις Δημοτικής και Οικονομικής Επιτροπής για οικονομικά 

θέματα. Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι με υπόχρεους εισφορών 

σε χρυσά νομίσματα καθώς και έγγραφο ταμείου πρόνοιας δικηγόρων 

για ενίσχυση 500 δικηγόρων. 

7 83
Αποφάσεις και αλληλογραφία της προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής για 

θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

8 18
Αποφάσεις της προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής για θέματα σχετικά με 

την ύδρευση. 

9 73

Αποφάσεις και αλληλογραφία της προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής για 

θέματα που αφορούν τη συγκοινωνία, την καθαριότητα και τον 

ηλεκτροφωτισμό. 



10 26
Αποφάσεις και αλληλογραφία της προσωρινής Δημοτικής Επιτροπής για 

πολιτιστικά θέματα. 

11 51
Αιτήσεις φορέων και ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης 

περιοχής της Μακεδονίας.

11 1 330
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Κ. [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

2 335
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. (συνέχεια υπ. 1) [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

3 34
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Λ. [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

4 245
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α.Με επώνυμο από Μ. [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

5 273
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. (συνέχεια υποφ. 4) [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

6 138
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Ν. [1944 «Θ.Π. Κ. Λ. Μ. Ν. Ξ.»]

12 1 71
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Λ.  [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

2 238
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Μ. [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

3 155
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. (συνέχεια υποφ. 2) [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

4 135
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Ν. [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

5 93
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Ξ, Ο. [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

6 294
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Π. Περιέχει φωτογραφία. [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

7 41
Έγγραφα που αφορούν ζητήματα θυμάτων πολέμου, πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Με επώνυμο από Ρ. [1944 «Θ.Π. Λ – Ρ»]

13 1 89
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Φ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1941 - 43, 1938. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Υ, Φ, Χ, 

Ψ, Ω»]

2 282
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Χ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα ετών 

1941-43. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Υ, Φ, Χ, 

Ψ, Ω»]

3 29
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Ψ και Υ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα ετών 

1941-43. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Υ, Φ, Χ, 

Ψ, Ω»]



14 1 247
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Ξ, Ο, Π. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α.  

Περιέχει και έγγραφα ετών 

1942-43.
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Ξ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ»]

2 188
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Π. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. Περιέχει και έγγραφα ετών 1942-43. (συνέχεια υποφ. 1)
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Ξ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ»]

3 58
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Ρ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Ξ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ»]

4 187
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Σ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Ξ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ»]

5 217
Έγγραφα για θύματα πολέμου με επώνυμο από Τ. Πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, συντάξεις κ.α. 
[1944 «Φάκελλοι θυμάτων Ξ, Ο, Π, 

Ρ, Σ, Τ»]

15 1 195
Έγγραφα και αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση δημοτών, 

δημοτικών υπαλλήλων και διάφορων ιδρυμάτων. [1944 Γ/1 α «»]

2 214
Έγγραφα και αποφάσεις για υπαλλήλους, καταβολή συντάξεων, 

επιδόματα, απαλλαγές εξόδων, αποζημιώσεις κ.α. [1944 Γ/1 α «»]

3 209
Έγγραφα με τιμολόγια, τιμές εισιτηρίων, προμήθεια υλικών, οικονομική 

ενίσχυση ιδρυμάτων, σχολείων, νοσοκομείων κ.α. [1944 Γ/1 α «»]

4 367

Έγγραφα που αφορούν δημοπρασίες για προμήθεια δομικών υλικών, 

ενοικίαση οικοπέδου, ονομαστικές καταστάσεις εργατών, επισκευές 

οδών κ.α. [1944 Γ/1 α «»]

5 154
Έγγραφα που αφορούν σε αγορά επιβατικού αυτοκινήτου, επιστροφή 

ποσών σε υπηρεσίες, μισθώματα οικοπέδων κ.α. [1944 Γ/1 α «»]

16 1 252
Έγγραφα για μισθοδοσία, επιδόματα, διορισμούς, αποσπάσεις, 

μετατάξεις υπαλλήλων κ.α. 

[1944 Α/1 α «Διορισμοί, Απολύσεις 

Υπαλλήλων, μεταθέσεις, διάφορα», 

«Διάφορα»] 

2 294
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, μισθοδοσία εργατών 

και υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών. 
[1944 «Διορισμοί, απολύσεις, 

ειδικών οργανισμών»] 

3 202
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, μισθοδοσία εργατών 

και υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών. (συνέχεια του υποφ. 2)
[1944 «Διορισμοί, απολύσεις, 

ειδικών οργανισμών»] 

4 129
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, απολύσεις, άδειες, προαγωγές 

υπαλλήλων κ.α.

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1943 και 1945. 

[1944 «Διορισμοί, απολύσεις και 

προαγωγαί δημοτικών υπαλλήλων 

εν γένει»] 

5 199
Έγγραφα που αφορούν μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων και 

εργατών.

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1943 και 1945. 
[1944 Α/1 α «Μεταθέσεις, 

Αποσπάσεις Υπαλλήλων»] 

17 1 80

Έγγραφα και αλληλογραφία για οικονομικές ενισχύσεις απόρων, 

κοινοποιήσεις προς νοσοκομείο Ασβεστοχωρίου, συνδρομές διάφορων 

περιοδικών κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1943. [1944 Ε/1 α, Ε/2 α κλπ «»]

18 1 177
Έγγραφα με άδειες, προαγωγές, αποσπάσεις, μετακινήσεις, απολύσεις, 

επιδόματα υπαλλήλων κ.α. 
[1944 «Φάκελλος Συνολικός 

Διαφόρων Σχεδίων Αρχείων»]



2 231

Έγγραφα που αφορούν σε τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων και οικοπέδων, 

μισθώσεις, ενοικιάσεις, δαπάνες διαφόρων κατασκευών, προμήθειες 

υλικών, φόρων εγχωρίων προϊόντων κ.α. 

[1944 «Φάκελλος αλληλογραφίας 

Φ.Ε.Π.», «Φάκελλος αρχείου 

εγγράφων και διαταγών»]

19 1 58

Έγγραφα για διάφορα θέματα, εξαφανίσεις στρατιωτών, παροχή 

συσσιτίου, χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και 

στρατιωτικών μητρώων. [1943-1944] 

2 108 Έγγραφα που αφορούν στη χορήγηση επιδομάτων. [1941-1944] 

3 133 Έγγραφα που αφορούν στη χορήγηση συντάξεων σε Εβραίους. [1941-1944] 

20 1α 242
Έγγραφα που αφορούν στη χορήγηση πολεμικών συντάξεων σε 

τραυματίες και τις οικογένειές τους. [1941-1944] 

1β 208
Έγγραφα που αφορούν στη χορήγηση πολεμικών συντάξεων σε 

τραυματίες και τις οικογένειές τους. [1941-1944] 

1γ 217
Έγγραφα που αφορούν στη χορήγηση πολεμικών συντάξεων σε 

τραυματίες και τις οικογένειές τους. [1941-1944] 

1945 1 1 169 Άδειες υπαλλήλων, αναρρωτικές και άνευ αποδοχών. 
[«Άδειαι υπαλλήλων Δήμου 

Θεσσαλονίκης» 1945 Α/1α] 

2 493 Άδειες υπαλλήλων. 
Περιλαμβάνονται έγγραφα στην πίσω 

σελίδα παλαιότερων εγγράφων. 

[«Άδειαι υπαλλήλων Δήμου 

Θεσσαλονίκης» 1945 Α/1α]

3 286 Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας υπαλλήλων. [Α/1α] 

4 331 Αποσπάσεις και μεταθέσεις υπαλλήλων. [Μεταθέσεις, Αποσπάσεις Α/1α] 

2 1 286 Κλήσεις σε απολογία υπαλλήλων για αδικαιολόγητες απουσίες.  [Ποιναί – Διάφορα Α/1α]

2 271 Κλήσεις σε απολογία για διάφορα θέματα.  [Ποιναί – Διάφορα Α/1α]

3 89
Κλήση σε απολογία για αντιδράσεις στη σύσταση επιτροπής των 

συντακτικών πράξεων 25,26/45.  [Ποιναί – Διάφορα Α/1α]

4 325 Πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων. Παρατηρήσεις επιπλήξεις, πρόστιμα.  [Ποιναί – Διάφορα Α/1α]

5 348
Πειθαρχικά ζητήματα. Απολύσεις υπαλλήλων, απαλλαγές, 

αλληλογραφία, πορίσματα ανακρίσεων, απολογίες.   [Ποιναί – Διάφορα Α/1α]

3 1 264
Συντακτική πράξη 59/45. Απολύσεις υπαλλήλων διορισμένων στην 

κατοχή. Εξαιρέσεις αναπήρων. Επαναδιορισμοί. 

[Φάκελλος απολυθέντων 

υπαλλήλων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

59/45 Α/1α] 

2 26
Συντακτική πράξη 26/45. Απολύσεις υπαλλήλων οι οποίοι 

συνεργάστηκαν με τα στρατεύματα κατοχής. 

[Φάκελλος απολυθέντων 

υπαλλήλων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

26/45 Α/1α] 



3 174
Συντακτική πράξη 59/45. Επαναφορά υπαλλήλων του Δήμου στη θέση 

που κατείχαν πριν τη κατοχή. [Α/1α] 

4 267
Αποφάσεις διατηρήσεως στην ίδια θέση υπαλλήλων του Δήμου μετά τη 

Συντακτική Πράξη 59/45. [Α/1α] 

4 1 231
Αιτήσεις για διορισμό στον Δήμο. Διορισμοί και μια ανάκληση. Διάφορα 

επί διορισμών. 
[Αιτήσεις περί Διορισμών εις τον 

Δήμον 1945 Α/1α]

2 285
Ειδικοί Οργανισμοί του Δήμου, τοποθετήσεις υπαλλήλων, προαγωγές, 

μετατάξεις, απολύσεις. Δημοσιεύσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο. 
[Διορισμοί - Απολύσεις ειδικών 

υπαλλήλωνΑ/1α] 

3 128 Διάφορα έγγραφα γραφείο προσωπικού [Α/1α] 

5 1 299
Ανακοινώσεις και εγκρίσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεων 

Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός». [Α/2β 1945] 

2 264
Ανακοινώσεις και εγκρίσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεων 

Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός». [Α/2β 1945] 

3 137

Εγκρίσεις αποφάσεων Δημοτικού Νοσοκομείου. Εκλογή προεδρείου 

Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοινώσεις ευχαριστηρίων επιστολών και 

εγγράφων. [Α/2β 1945] 

4 190

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για νομιμοποιήσεις διαφόρων 

δαπανών, απορρίψεις αιτημάτων δημοτικών υπαλλήλων, αιτήσεις 

δημοτών. [Α/2β 1945] 

6 1 121
Συντάξεις υπαλλήλων, αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, συντάξεις σε 

χήρες υπαλλήλων. 
[Φάκελος Α/1β Συντάξεις 

δημοτικών υπαλλήλων] 

2 122
Έκδοση πιστοποιητικών για έκδοση νέων ταυτοτήτων και εκλογικών 

καταλόγων. Απογραφή αυτοκίνητων. 

[Φάκελος Α/2Α Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, Δημοτολογίου, 

Στρατολογίας.] 

3 33
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για εκμίσθωση καταστημάτων και 

εκποίηση υλικών 15ου Φορολογικού Σταθμού. 

[Φάκελος Α/2Γ Δημ. Επιτροπής 

(Αποφάσεις αυτής προσκλήσεις 

κλπ)] 

4 68
Πληρωμές, αλληλογραφία, αποφάσεις Νομαρχιακής Επιτροπής. 

Απόφαση για προσωρινό μισθολόγιο. 

[Φάκελλος Α/2Δ Δ.Ο.Υ., Τμήμα 

Λογιστηρίου, Ελέγχου, Διαχείρισης 

υλικού, Δαπανών, Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Γραφείο Διαχειρ. 

Ιματισμού.] 

5 63
Αιτήσεις διορισμών, μετατάξεων, πειθαρχικά ζητήματα, απώλεια 

εγγράφων.

[Φάκελλος Α/2Ε Υπηρ Δ.Τ.Υ., 

Τμήμα Κατασκευών, Γρ 

Υδραυλικόν, Τμήμα Φωτισμού και 

κινήσεως, Τμήμα Καθαριότητος.] 



6 63
Έγγραφα για τη λειτουργία δημοτικών ιατρείων και φαρμακείων. 

Κατάλογοι αναγκαιούντων φαρμάκων. 

[Φάκελλος Α/2ΣΤ, Διεύθυνσις 

Υγιεινής (φαρμακεία, ιατρεία 

κ.λ.π.) 1945] 

7 1 53

Διάλυση Διοικούσας Επιτροπής. Ορισμός νέας Δημοτικής Αρχής. 

Παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών. Παράκληση στις Αγγλικές 

Αρχές για ταξίδι συμβούλου στην Αθήνα. 

[Φάκελλος Β/1Α Δήμαρχος, Δημ. 

Συμβούλιο, Πάρεδροι, Δημοτική 

Επιτροπή, Δημ Συμβούλιον.]

2 237
Ενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας, αλληλογραφία, προκηρύξεις, 

διαγωνισμοί. 

[Φάκελλος Β/1Β Δημαρχιακά 

καταστήματα – αλληλογραφία 

προκηρύξεις και διαγωνισμοί.] 

3 183

Αλληλογραφία με υπουργείο Εσωτερικών για μισθολογικά ζητήματα. 

Αποφάσεις και εγκύκλιοι. Απεργιακή κινητοποίηση. Κανονισμός 

εκτέλεσης δημοτικών έργων. 

[Φάκελλος Δ/1Α=Α Υπουργείο 

Εσωτερικών και Πολιτικόν 

Γραφείον Τύπου.] 

4 183
Αλληλογραφία με υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών 

και Γεωργίας. Θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου.

[Δ/1ζ, Δ/1Ε, Δ/1Γ, Δ/1Δ, Δ/1Β, 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Εξωτερικών και Εθνικής 

Οικονομίας, Παιδείας, Υγιεινής, 

Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας.]

8 1 212
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή διαφόρων έργων, 

συντήρηση δικτύου υπονόμων, λουτρών κ.ά. [Γ/1α 2876-9748]

2 154
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για συντήρηση αυτοκινήτων και 

προμήθεια ειδών για υπηρεσία καθαριότητας. [Γ/1α 2876-9748]

3 149
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για πληρωμή λογαριασμών και 

προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης και φαρμάκων. [Γ/1α 2876-9748]

4 321
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για εκμισθώσεις ακινήτων και 

διάθεση πιστώσεων για συντήρηση δημοτικών καταστημάτων. [Γ/1α 2876-9748]

5 150
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Νέοι Οργανισμοί, 

μισθολογικά, επιδόματα, διαγραφές κ.ά. [Γ/1α 2876-9748]

6 232
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών και δημοτικών υπαλλήλων. [Γ/1α 2876-9748]

7 263
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τελετές, εκδηλώσεις, εκλογές 

μελών Δημοτικού Συμβουλίου σε θέσεις κ.ά. [Γ/1α 2876-9748]

9 1 177
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικής ενίσχυση απόρων 

δημοτών, υπαλλήλων και φορέων. [Γ/1α 9749-12389]

2 156

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή έργων, συντήρηση 

πάρκων, καθαρισμό χειμάρρων, επισκευών στα σφαγεία, στην υπηρεσία 

Φ.Ε.Π. κ.ά. [Γ/1α 9749-12389]



3 71

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια ειδών, καύσιμα, 

κάρβουνο, γραφική ύλη, πολύγραφος εργαλεία πληρωμή λογαριασμών 

κ.ά. [Γ/1α 9749-12389]

4 120

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τον φόρο εγχώριου προϊόντος 

(Φ.Ε.Π.). Συγκρότηση επιτροπών Δήμου και ονοματοθεσίες προς τιμή 

ξένων πολιτών. [Γ/1α 9749-12389]

5 159
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Προσλήψεις, 

αποσπάσεις, διαγραφές, ακύρωση ποινής. [Γ/1α 9749-12389]

6 120

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Λήψη μέτρων 

για τους πεζούς, καθαρισμός ρούχων, απόδοση αυτοκινήτου στη 

Νομαρχεία Κοζάνης. [Γ/1α 9749-12389]

10 1

70+1 
κατ.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για προϋπολογισμό Δήμου 1944-1945. 

Κατάστιχο με συγκριτικούς πίνακες προηγούμενων ετών. 

Περιλαμβάνεται ένα (1) 

κατάστιχο με 51 σελ. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

2 123

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκριτικές αποφάσεων Αδελφάτου 

Δημοτικού Νοσοκομείου. Αποφάσεις για πιστώσεις στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα [Γ/1α 12390-27620, 1945]

3 248
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους. Νέοι 

οργανισμοί, επιδόματα, εφέσεις σε πειθαρχικές ποινές. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

4 145
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή διαφόρων έργων. 

Επικύρωση πρακτικών δημοπρασιών. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

5 202
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση σε δημότες, 

φορείς και δημοτικούς υπαλλήλους. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

6 209
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για γιορτές και τελετές. Ορισμοί 

μελών σε επιτροπές. Αποφάσεις για φόρο εγχώριων προϊόντων. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

7 166

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για εκμίσθωση αυτοκινήτων και 

ζώων. Πιστώσεις για προμήθεια ζωοτροφής, ανταλλακτικών και 

συντήρηση αυτοκίνητων. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

8 190
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια ειδών, για διαγραφή 

υλικών. Για πληρωμή ενοικίων και θέματα δημοτικών ακινήτων. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

9 190

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Παραχώρηση 

νεκροταφείου στην Κοινότητα Αμπελοκήπων. Πίστωση για σήμανση 

δρόμων, αγορά εφημερίδων, εκταφή πτωμάτων. [Γ/1α 12390-27620, 1945]

11 1 177

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Αποζημιώσεις 

υπαλλήλων, μείωση ποινών, καθορισμός ημερομισθίων και επιδομάτων, 

επιστροφή κρατήσεων. [Γ/1α 27620-44304]



2 231
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης 

δημοτών, φορέων και δημοτικών υπαλλήλων. [Γ/1α 27620-44304]

3 149

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών, 

γραφική ύλη, έντυπα, βιβλία, τσιμέντο, κεριά, είδη ηλεκτροφωτισμού 

κ.ά. [Γ/1α 27620-44304]

4 149

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευές και επισκευές σε 

δημοτικά καταστήματα, νεκροταφεία, δίκτυο υπονόμων, δρόμους και 

πλατείες. [Γ/1α 27620-44304]

5

123 + 

1εγκύκλ.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για γιορτές και τελετές. Ορισμοί 

μελών σε διάφορες επιτροπές. Αποφάσεις σχετικές με τον φόρο 

εγχώριου προϊόντος (Φ.Ε.Π.). [Γ/1α 27620-44304]

6 168

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για πληρωμή ενοικίων δημοτικών 

καταστημάτων. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασιών, διάφορα 

οικονομικά θέματα, ασφάλιση ακίνητης περιουσίας κ.ά. [Γ/1α 27620-44304]

7 55

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διαγραφή άχρηστων και 

κλαπέντων υλικών (φάκελος προανάκρισης). Απόφαση για μη 

εκπροσώπηση σε δικαστική διένεξη. [Γ/1α 27620-44304]

12 1 54
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν το 

προσωπικό του Δήμου. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

2 103
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση, φορέων, 

σωματείων και απόρων δημοτών. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

3 40

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών, 

καθώς και των αναγκαιούντων για την ανασυγκρότηση κήπων και 

πάρκων. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

4 40
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Φόρο Εγχώριων Προϊόντων, 

επιστροφές φόρου ΦΕΠ και άλλων φόρων. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

5 34 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

6 48
Κατάσταση ονομάτων και υπεύθυνες δηλώσεις για ομήρους οι οποίοι 

αγνοούνται μετά το τέλος της κατοχής. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

7 75

Εντολές Γεν. Διοίκησης προς τον δήμο και αλληλογραφία για διάφορα 

θέματα. Έγγραφο με τη χρηματοδότηση από τον δήμο των γύρω 

κοινοτήτων για την καταβολή μισθών. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

8 56
Αλληλογραφία με υπηρεσίες της Γενικής Διοίκησης Κεντρικής 

Μακεδονίας για θέματα του προσωπικού. [Γ/1α 44307-47813, 1945]

13 1 130
Δελτία συγγενών αποβιωσάντων για κληρονομίες και δελτία συγγενών 

για δωρεές και προίκες. 
[Γ/2γ Δελτία αποβιωσάντων, 

έγγραφα 1945]



2 130
Δελτία συγγενών αποβιωσάντων για κληρονομίες και δελτία συγγενών 

για δωρεές και προίκες. ομοίως

3 151
Δελτία συγγενών αποβιωσάντων για κληρονομίες και δελτία συγγενών 

για δωρεές και προίκες. (συνέχεια υποφ. 1, 2) ομοίως

4 102
Αλληλογραφία Δήμου με εφορίες για τη τοιχοκόλληση στο Δήμο 

αναγγελιών, δημοπρασιών και διακηρύξεων. 

ομοίως / [Οικονομ. Εφορίαν, ταμεία 

εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων, 

Δημοσίου Καπνεργόστασίου]

5 122
Αλληλογραφία με εφορίες για θέματα σχετικά με κληρονομίες και 

συναφείς υποθέσεις δημοτών Θεσσαλονίκης. ομοίως / ομοίως

14 1 219
Αλληλογραφία του Δήμου με στρατιωτικές υπηρεσίες για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων διαγωνισμών. 
[Γ/1γ κ.λ.π./ Φάκελλος Γ/1β 

Στρατιωτικών αρχών εν γένει 1945]

2 169

Αλληλογραφία με στρατιωτικές υπηρεσίες για τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων διαγωνισμών και για άλλα θέματα. Περιλαμβάνεται 

αλληλογραφία και με Αγγλικές στρατιωτικές αρχές. 
[Γ/1γ κ.λ.π./ Φάκελλος Γ/1β 

Στρατιωτικών αρχών εν γένει 1945]

3 30

Αλληλογραφία με το Τελωνείο, το Λιμεναρχείο και το Κτηματικό 

Γραφείο για τοιχοκολλήσεις διακηρύξεων και με το ληξιαρχείο για 

σχετικά θέματα.

[Γ/1γ κ.λ.π./ Φάκελλος Γ/2Στ Γραφείον 

Σχεδίου Πόλεως, Κτηματική Ομάς, 

Νομομηχανικόν, Επιθεώρησις δημοσίων 

έργων, Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων 

και Σ.Ε.] 

4 19
Αλληλογραφία με αστυνομικές υπηρεσίες και το Ληξιαρχείο για διάφορα 

θέματα. 

[Φάκελλος Γ/1Γ. Αστυνομικών αρχών εν 

γένει 1945/ Φάκελλος Γ/2Γ Λήξιαρχείον 

ή ληξιαρχικά]

5 66 Αλληλογραφία με Κτηματικό Γραφείο για τοιχοκόλληση διακηρύξεων. 

[Φάκελλος Γ/2Β Δημοσίων 

Κτημάτων, Υποθηκοφυλακείων 

Κεντρικού Γραφείου Ανταλλαγής 

1945]

6 27

Αλληλογραφία με Τελωνείο για δημοσιεύσεις (τοιχοκολλήσεις) 

διακηρύξεων. Αλληλογραφία με Ταχυδρομική Υπηρεσία για ορισμό 

εκπροσώπου του Δήμου. 

[Φάκελλος Γ/2Η Λιμενικά – 

Τελωνειακά, Λιμενικού Ταμείου και 

Κρατικού Χημείου/ Φάκελλος Γ/2Α 

Τ.Τ.Τ 1945]

7 73
Αλληλογραφία με σωφρονιστικά ιδρύματα για τη δημοσίευση 

(τοιχοκόλληση) διακηρύξεων – διαγωνισμών. 
[Φάκελλος Γ/2Θ Φυλακαί, 

Σοφρωνιστήρια – 1945] 

15 1 155
Αλληλογραφία με νοσηλευτικά ιδρύματα για με δαπάνες Δήμου 

νοσηλεία απόρων και για τοιχοκόλληση διακηρύξεων. 

[Φάκελλος Ε/2Β Φιλανθρωπικά ιδρύματα 

εν γένει (νοσοκομεία, άσυλα, σανατόρια, 

γηροκομείο και ψυχιατρεία) 1945] 



2 155

Αλληλογραφία με Ισραηλιτική και Αρμενική Κοινότητα. Αλληλογραφία 

με προξενεία για διάφορα θέματα και κυρίως για παροχή πληροφοριών 

για την τύχη Ισραηλιτών. 

[Φάκελλος Ε/1Γ Ισραηλιτική 

Αρμενική και λοιπαί Κοινότητες/ 

Φάκελλος Ε/2Γ Προξενεία 1945]

3 14
Αλληλογραφία με Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Αλληλογραφία με Ταμείο 

Πολιτικών Υπαλλήλων.

Αναντιστοιχία εγγράφων και 

ενδείξεων στους φακέλους. 

[Φακ. Ε/3Α Τράπεζαι εν γένει και 

ζητήματα αυτών και χρηματιστήρια/ Φακ 

Ε/1 Ε Ελευθέρα Ζώνη και Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού 1945] 

4 175 Αλληλογραφία με άλλους Δήμους και κοινότητες για διάφορα θέματα. 

[Φάκελλος Ε/1Α Κοίνοτητες, 

Δήμοι, Ένωσις Δήμων, Συμβούλιον 

Επικρατείας] 

5 175

Αλληλογραφία με φορείς, σωματεία, συλλόγους και εφημερίδες της 

πόλης για διάφορα θέματα. Αποστολές προς δημοσίευση προς Εθνικό 

Τυπογραφείο. 

[Φάκ Ε/2Α Εμπορικά και Επαγγελματικά 

Επιμελητήρια, Οικοδομικοί Σύλλογοι, 

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ταμείο 

ασφάλειας καπνεργατών, διάφοροι 

οργανισμοί, Τύπος και Σύνδεσμοι εν 

γένει 1945]

6 68

Αλληλογραφία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη Μητρόπολη. 

Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο για ενημέρωση δημοτών για 

συνταξιοδοτικά ζητήματα. 

[Φάκ Ε/1Δ Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης, Σχολεία εν γένει, 

Ιερατικόν Ωδείον και Ωδεία εν γένει/ Φακ 

Ε/1Β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γην 

Στρατού – 1945] 

16 1 94
Αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό πρόσληψης γραφέων. Αιτήσεις 

για πρόσληψη στον Δήμο. 

[Φάκ Η/1γ κ.λ.π./ Φάκελλος Η/1Γ 

Αιτήσεις διάφοροι πάσης φύσεως 

ενεργείθησαι και μη, απόρων βοηθήματα, 

επιχορηγήσεις εν γένει κ.λ.π. 1945] 

2

121+1

φ.+1 

εφ.

Αλληλογραφία με πολίτες για παροχή πληροφοριών που αφορούν στην 

τύχη προσφιλών τους προσώπων. Αιτήσεις για διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνεται αίτηση του Ε.Α.Μ. Μακεδονίας για παραχώρηση της 

φιλαρμονικής. 

Περιλαμβάνεται το φύλλο της 

εφημερίδας “Ο Φίλος του 

Λαού”, 22.11.1945. ομοίως

3 25
Έγγραφα για επίσημες τελετές, αλληλογραφία με το δασαρχείο για 

δημοσίευση διακηρύξεων. 3 Αιτήσεις για διάφορα θέματα. 

Ο υποφ. περιλαμβάνει έγγραφα 3 

μικρών υποφακέλων και είναι 

χωρισμένος σε τρεις αντίστοιχες 

ενότητες. 

[Φάκ Η/1 Δ Επίσημαι τελεταί, 

δεξιώσεις, Προγράμματα 

εορτασμού κ.λ.π. /  Φακ Η/1Β 

Δασονομικά / Φακ Η/1Α Γεωργικά 

εν γένει] 

4 5

Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων για διορισμό τους, ως εκτιμητών. 

Αλληλογραφία με πρόεδρο πρωτοδικών για τους έχοντες απολέσει 

πολιτικά δικαιώματα. 

Περιλαμβάνεται κατάλογος 

ονομάτων. 

[Φακ Η/1Ε Δικόγραφα δικαστικών 

κλητήρων (Διορισμοί εκτιμητών 

κ.λ.π.)/ Φακ Η/1Η Βουλευτικαί, 

Δημοτικαί, Γερουσιαστικαί εκλογαί -

1945]



17 1 73

Ανακοινώσεις προς τον τύπο για δημοπρασίες, εκδηλώσεις και άλλα 

θέματα. Περιλαμβάνεται υπόμνημα προς τις εφημερίδες με τις θέσεις του 

Δήμου για την απεργία των εργατών καθαριότητας.
[Ζ/2γ Δημοπρασίαι και 

ανακοινώσεις 1945]

2 38
Εγκύκλιοι και εντολές υπουργείων για φόρο χαρτοσήμου. Εγκύκλιοι για 

μισθοδοτικά ζητήματα. [Ζ/2γ Φάκελλος Χαρτοσήμου 1945] 

3 118
Εντολές και ανακοινώσεις Δημάρχου προς το προσωπικό για θέματα 

λειτουργίας των υπηρεσιών, για μισθοδοτικά κ.ά. 

[Φάκελλος Ζ/2Γ Ανακοινώθεντα, 

εγκύκλιοι, σχέδια διακηρύξεων 

1945

4 118

Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής επικύρωσης πρακτικών 

δημοπρασιών για εκμίσθωση κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και 

προμήθεια διαφόρων ειδών. 

[Φάκελλος Ζ/2Α Προμήθειες δια 

δημοπρασιών και εργολαβιών 

(εκποίησις υλικού, εμβόλια κ.λ.π)] 

18 1 47
Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής για θέματα προσωπικού και 

επικυρώσης πρακτικών δημοπρασιών. 
[Α/2γ Αποφάσεις Δ. Επιτροπής 

1945]

19 1 71
Αλληλογραφία με δικαστικές αρχές και εσωτερική αλληλογραφία με τη 

Νομική Υπηρεσία για διάφορα θέματα. 

[Φακ. ΣΤ/1Β Δικαστικαί Αρχαί/ Φακ. 

ΣΤ/1Α Δίκαι Δήμου, Διορισμοί 

πληρεξουσίων δικηγόρων -1945] 

20 1 86

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εργαζομένων. Περιλαμβάνεται 

πιστοποιητικό με κατάλογο δημοτικών έργων από το 1939 -1945 που 

πραγματοποιήθηκαν με την επίβλεψη ενός μηχανικού. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών -1945]

2 48
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αποβιωσάντων δημοτικών υπαλλήλων 

καθώς και άλλων θεμάτων εργαζομένων. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών -1945] 

3 32

Πιστοποιητικά για τον Φόρο Εγχώριων Προϊόντων και διαφόρων τελών 

του Δήμου. Περιλαμβάνονται και συγκεκριμένα ποσά που αντιστοιχούν 

σε διάφορα εμπορεύματα. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών -1945]

4 24 Πιστοποιητικά απορίας. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών 1945] 

5 17

Πιστοποιητικά για θέματα με τις δυνάμεις κατοχής. Περιλαμβάνεται 

πιστοποιητικό για μεσολάβηση ενός μηχανικού για παραχώρηση στον 

Δήμο διαφόρων πραγμάτων από τις δυνάμεις κατοχής. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών 1945] 

6 72
Πιστοποιητικά για την παλαιά αρίθμηση των οδών και άλλα για διάφορα 

θέματα. 
[Φάκελλος διαφόρων 

πιστοποιητικών 1945]

21 1 101
Υποθέσεις κατάσχεσης αγροτικών και βιοτεχνικών ειδών λόγω μη 

καταβολής ΦΕΠ, αποφάσεις επιβολής προστίμων. [Σχέδια 1-100 - 1945]

2 94
Υποθέσεις κατάσχεσης αγροτικών και βιοτεχνικών ειδών λόγω μη 

καταβολής ΦΕΠ, αποφάσεις επιβολής προστίμων. [Σχέδια 1-100 - 1945]



3 63

Υποθέσεις κατασχέσεων αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων λόγω μη 

καταβολής φόρου εγχώριων προϊόντων (Φ.Ε.Π.) αποφάσεις επιβολής 

προστίμων. 

Περιλαμβάνεται μια 

αστυνομική ταυτότητα. [Σχέδια 1-100 - 1945]

4 92
Υποθέσεις κατασχέσεων αγροτικών και βιοτεχνικών ειδών λόγω μη 

καταβολής ΦΕΠ, αποφάσεις επιβολής προστίμων. [Σχέδια 1-100 - 1945]

5 114
Υποθέσεις κατασχέσεων αγροτικών και βιοτεχνικών ειδών λόγω μη 

καταβολής ΦΕΠ, αποφάσεις επιβολής προστίμων. [Σχέδια 1-100 - 1945]

5 117
Υποθέσεις κατασχέσεων αγροτικών και βιοτεχνικών ειδών λόγω μη 

καταβολής ΦΕΠ, αποφάσεις επιβολής προστίμων. [Σχέδια 1-100 - 1945]

22 1 113

Έγγραφα που αφορούν διατάξεις για το λαθρεμπόριο των δημοτικών και 

κοινοτικών φόρων, γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις περί κατάσχεσης διαφόρων 

ειδών κ.ά. [1945] 

2 151

Έγγραφα που αφορούν διατάξεις για το λαθρεμπόριο των δημοτικών και 

κοινοτικών φόρων, γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις περί κατάσχεσης διαφόρων 

ειδών κ.ά. [1945] 

3 89

Έγγραφα που αφορούν διατάξεις για το λαθρεμπόριο των δημοτικών και 

κοινοτικών φόρων, γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις περί κατάσχεσης διαφόρων 

ειδών κ.ά. (συνέχεια υποφ. 1, 2) [1945] 

23 1 126
Έγγραφα που αφορούν αποδοχές, αποσπάσεις, διορισμούς, ωράρια 

υπαλλήλων, προμήθεια υλικών, ΦΕΠ κ.α. 

[1945 «Αρχείον εγγράφων και 

διαταγών Δ/σεως Οικονομικών 

Υπηρεσιών»] 

24 1 99
Κατάστιχο που αφορά σε εισερχόμενα έγγραφα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 6.4 .1943 - 23.7.1945. 
[1945 «Βιβλίον Διεκπ. Δ.Ο.Υ από 

6.4.1943 έως 23.7.45»]

1946 1 1 134

Αλληλογραφία με Δημόσιο Ψυχιατρείο, Σανατόριο και ορφανοτροφεία 

για εισαγωγή απόρων δημοτών με κάλυψη ορισμένων εξόδων από τον 

Δήμο κ.α. [Γενικό Αρχείο Ε/3β] 

2 101

Αποδεικτικά δημοσίευσης προκηρύξεων – διακηρύξεων για 

τοιχοκόλληση δημοσίων φορέων – Δήμων και κοινοτήτων. 

Περιλαμβάνεται ευχαριστήρια επιστολή από την τουρκική αθλητική 

ομοσπονδία για την υποδοχή τουρκικής ομάδας. 

[Ε/2β Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν 

γένει (Νοσοκομεία, άσυλα, 

γηροκομεία και ψυχιατρεία]

3 81
Αλληλογραφία του Δήμου Θεσσαλονίκης με άλλους Δήμους της 

Ελλάδας. [Ε/1α] 

4 9 Αλληλογραφία με Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας και Παξών.  
[Ε/2Δ – Ιερά Μητρόπολις και 

Εκκλησιαστικά εν γένει]

5 15
Αλληλογραφία με Ελεγκτικό Συνέδριο, Διεύθυνση Τελωνείου, 

Διεύθυνση Διοικητικών, Δημοτολογίου, Στρατολογίας – Κληρονομιών.

[Ε/1β Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά την 

Στρατού] 



6 8
Αλληλογραφία με Δημοτικά Σχολεία, Ωδεία και Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή.

[Ε/1Δ – Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης, Σχολεία εν γένει, 

Ιερατικόν Ωδείων και Ωδεία εν 

γένει] 

7 83
Αλληλογραφία με Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο και 

διαφόρους οργανισμούς και συλλόγους. 

[Ε/2Α Εμπορικά και Επαγγελματικά 

επιμελήτηρια, Σωματεία Σύλλογοι, Οικοδομ. 

Συνεταιρισμοί, Ταμείον Ασφαλίσεως 

καπνεργατων, Διάφοροι Οργανισμοί, Τύπος και 

συνεταιρισμοί εν γένει] 

8 21 Αλληλογραφία με προξενικές αρχές. [Ε/2δ Προξενεία] 

9 5 Αλληλογραφία με τον Οργανισμό Υδρεύσεως. 
[Ε/1Ε Ελεύθερα Ζώνη και Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού]

10 4 Αλληλογραφία με την τηλεφωνική εταιρεία και την εταιρεία «Φίξ». 
[Ε/3β Εταιρείαι Ηλ/σμου και 

υδάτων και λοιπών] 

11 2
Αλληλογραφία με Ισραηλιτική Κοινότητα και την Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ισραηλιτικών περιουσιών.
[Ε/1Γ Ισραηλιτική Αρμενική και 

λοιπαί κοινότητες]

2 1 253
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Βρεφοκομείο 

«Άγιος Στυλιανός». [Γενικό Αρχείο Α/2β]

2 294
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Βρεφοκομείο 

«Άγιος Στυλιανός». [Γενικό Αρχείο Α/2β]

3 148 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Νοσοκομείο. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

4 219 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Νοσοκομείο. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

5 11
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

φορείς σωματεία και άπορους δημότες. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

6 11

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργικές και άλλες δαπάνες – 

οικονομικές υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Περιλαμβάνεται ο 

προϋπολογισμός Μηχανολογικής Υποδιεύθυνσης και έγγραφο 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για δημοτικούς φόρους. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

7 56 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό του Δήμου. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

8 9
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή διαφόρων έργων 

μέσα στην πόλη. [Γενικό Αρχείο Α/2β]

9 69

Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Ανακοινώσεις 

εγγράφων, τηλεγραφημάτων, δυο ψηφίσματα προς Συνέδριο Ειρήνης, 

χαιρετιστήριο μήνυμα στον Δήμαρχο Ρόδου για την Ένωση των 

Δωδεκανήσων με Ελλάδα και απόφαση για επιβολή ειδικού ποσοστού 

5% επί των φόρων για την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της 

Θεσσαλονίκης και για το ΑΧΕΠΑ. [Γενικό Αρχείο Α/2β]



3 1 198
Αλληλογραφία με τον Έφορο της Ε΄ Εφορίας. Περιλαμβάνονται σε 3 

φύλλα οι αντίστοιχες αιτήσεις της Εφορίας. [Γ/2Ε Δελτία πληροφοριών]

2 550

Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων Διεύθυνσης Έργων Μηχανικού, 

υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και αλληλογραφία με υπηρεσίες του 

Στρατού. Περιλαμβάνεται απόρρητο έγγραφο εκτέλεσης και αποδεικτικά 

δημοσίευσης διακηρύξεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανταλλαξίμων 

Μουσουλμανικών Κτημάτων. 
[Φάκελλος Γ/1β Στρατιωτικών 

αρχών εν γένει] 

3 303
Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων οικονομικών εφοριών - 

Αλληλογραφία με Εφορίες. 

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί 

Εφορίαι, ταμεία εισπράξεων, 

πληρωμών, ενσήμων, Δημόσιον 

Καπνεργοστάσιον.]

4 4 Αλληλογραφία με Ταχυδρομείο (Τ.Τ.Τ.) και Γραφείο Στρατολογίας. 
[Φάκελλος Γ/2Α Δημόσιαι 

Υπηρεσίαι Τ.Τ.Τ.] 

5 92
Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων φυλακών Θεσσαλονίκης και 

Κασσάνδρας. 
[Φάκελλος Γ/2Θ Φυλακαί, 

Σοφρωνιστήρια] 

6 92 Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. [Φάκελλος Γ/2Δ Πυροσβεστεία] 

7 24
Αλληλογραφία με την Αστυνομία, Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών 

και Αλλοδαπών και Αστυνομικές Αρχές Ελλάδας. 
[Φάκελλος Γ/1Γ Αστυνομικών 

αρχών εν γένει] 

8 2 Αλληλογραφία με το Ληξιαρχείο. 
[Φάκελλος Γ/2Η Λιμενικά, 

Τελωνειακά και Ιερατικόν Ταμείον] 

9 21

Αποδεικτικά δημοσίευσης διακηρύξεων Τελωνείων, Ληξιαρχείου, 

Υποθηκοφυλακείου, Γραφείο Νομομηχανικών, γραφείου Δ.Α.Π. 

(ανταλλαξίμων περιουσιών). 

[Φάκελλος Γ/2ΣΤ Γραφείον Σχεδίου 

Πόλεως, Κτηματική Ομάς, 

Νομομηχανικόν Επιθεωρ. Δημοσίων 

Έργων, Ταμείον Μονίμων 

Οδοστρωμάτων και Σ.Ε.Κ.] 

10 21
Αποδεικτικά Δημοσίευσης διακηρύξεων Κτηματικού Γραφείου 

Θεσσαλονίκης.

[Φάκελλος Γ/2β Δημοσίων 

κτημάτων, υποθηκοφυλακείων, 

Κεντρ. Γραφείον, Ανταλλαγές] 

11 21

Αλληλογραφία με Γενική Διοίκηση, με υπηρεσίες του Δήμου. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα και κατάσταση των εκτελεσθέντων 

δημοτικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της κατοχής και των 

Δεκεμβριανών του 1944. 
[Φάκελλος Γ/1Α Γενική Διοίκησις 

Μακεδονίας]

4 1 21
Αποδεικτικά δημοσίευσης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση 

Γεωργίας κ.ά. – Ανακοίνωση Διεύθυνσης Γεωργίας. [Η/1Α Γεωργικά εν γένει] 

2 2 Αποδεικτικό δημοσίευσης Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. [Η/1Β Δασονομικά]



3 205

Αιτήσεις πολιτών, συλλόγων και αθλητικών σωματείων για διάφορα 

θέματα και απαντήσεις του Δήμου. Περιλαμβάνεται αίτηση του 

λογοτέχνη Γ. Ζωγραφάκη για την έκδοση ποιητικής του συλλογής. 

[Η/1Γ Αιτήσεις διαφόρου πάσης 

φύσεως ενεργηθείσαι και μη, 

απόρων, βοηθήματα επιχορηγήσεων 

εν γένει κ.λ.π.] 

4 32

Αλληλογραφία με φορείς σχετικά με εορτασμούς, ευχετήριες επιστολές 

του Δημάρχου, διαταγή Ανωτέρας Στρατιωτικής Διοικήσεως 

Μακεδονίας. 

[Η/1Α Επίσημαι τελεταί, δεξιώσεις, 

προγράμματα εορτασμού ΔΘ, 

εκθέσεως κλπ]

5 10

Αιτήσεις προς τον Δήμο για διορισμό εκτιμητών. Περιλαμβάνεται 

αίτηση χορωδίας για οικονομική ενίσχυση – Αίτηση εφημερίδας 

«Γυναικεία δράσις» για συνδρομή. 

[Η/1Ε Δικόγραφα δικαστικών 

κλητήρων και διορισμού εκτιμητών 

κ.λ.π.] 

6 90 Βουλευτικές εκλογές (31/3/1946) – Δημοψήφισμα (1/9/1946). 
[Η/1Η Βουλευτικαί, Δημοτικαί, 

Γερουσιαστικαί εκλογαί] 

7 285
Αιτήσεις πολιτών και αναπήρων πολέμου για χορήγηση βοηθήματος από 

το Δήμο Θεσσαλονίκης.  [Η/1γ] 

5 1 409 Αποφάσεις επιβολής προστίμου ως ποινή υπαλλήλων. [Α/1α Ποιναί υπαλλήλων]

2 98 Επιπλήξεις υπαλλήλων και απαλλακτικές αποφάσεις. (ενότητα με υποφακ. 1-4) [Α/1α Ποιναί υπαλλήλων]

3 98 Απολύσεις υπαλλήλων του Δήμου (προσωρινές και μόνιμες). (ενότητα με υποφακ. 1-4) [Α/1α Ποιναί υπαλλήλων]

4 64
Επίδοση εγγράφων απολογίας και αποδεικτικά παράδοσης των 

εγγράφων.  (ενότητα με υποφακ. 1-4) [Α/1α Ποιναί υπαλλήλων]

5 357
Ανακοινώσεις προς υπαλλήλους για διατήρηση τους στην υπηρεσία 

βάση ειδικού οργανισμού. 

[Διορισμοί ειδικών οργανισμών – 

Φάκελλος διαγωνισμού 19ης 

Δεκεμβρίου προσλήψεως γ. 

γραμματέων β 1945 Α/1α] 

6 1 48 Ανακοινώσεις εγκύκλιοι προς διάφορα τμήματα. 
[Ζ/2Γ Ανακοινωθέντα, εγκύκλιοι, 

σχέδια διακηρύξεως]

2 48
Δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοχρήστων 

χώρων. 

[Ζ/2Α Προμήθειαι δια δημοπρασιών 

και εργοληψίαι (εκποίησις υλικού, 

συμβόλαια κ.λ.π)] 

3 35
Ανακοινώσεις για την τροποποίηση των τελών χαρτοσήμου και 

φορολογίας καθαρών προσόδων. 
[Ζ/1Γ Φάκελλος χαρτοσήμου 

(Δημοτικοί φόροι)]

4 154
Δελτία τύπου για δημοσίευση ανακοινώσεων, προκηρύξεων, 

δημοπρασιών. 
[Ζ/2Γ Δημοπρασίαι – ενοικιάσεις – 

προκηρύξεις] 

7 1 230 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων υλικών.  [Γ/1α 4022-7202 - 1946]



2 110
Τροποποιήσεις αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. Περιλαμβάνονται 

έγγραφα για ειδικό οργανισμό της Φιλαρμονικής ορχήστρας. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

3 206

Αποφάσεις απορριπτικές Δημοτικού Συμβουλίου αιτήσεων δημοτών, 

φορέων και εταιρειών για διάφορα θέματα. Περιλαμβάνεται απόρριψη 

αίτησης οικογένειας Νικ. Π. Ρέγκου για χορήγηση κενοταφίου στην 

Ευαγγελίστρια και ανέγερση προτομής. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

4 235
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για υποθέσεις δημοτικών 

υπαλλήλων. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

5 7
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την αναχώρηση από τη 

Θεσσαλονίκη του πρόξενου της Αγγλίας. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

6 243

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα. Περιλαμβάνονται 

φάκελος ΑΧΕΠΑ, παραχώρηση δωρεάν χώρου στην Ευαγγελίστρια στη 

χήρα Ν. Λεοντίδη. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

7 243

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή έργων, επισκευές, 

ανέγερση φορολογικού σταθμού, συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού οδών 

και πλατειών της πόλης. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

8 282

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα, τιμητικά, 

δημοτική περιουσία (δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης). 

Περιλαμβάνονται μίσθωση, πληρωμή και εκτέλεση υπηρεσιών, έγκριση 

επιστροφής αχρεώστητως καταβληθέντων φόρων. [Γ/1α 4022-7202 - 1946]

8 1 3 Πιστοποιητικά ασθένειας – άδειες. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

2 28
Πιστοποιητικά θανόντων δημοτικών υπαλλήλων, με αίτηση χορήγησης 

από την οικογένεια. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

3 24
Πιστοποιητικά με οικονομικά θέματα: Μισθοδοσία – βεβαίωση 

κρατήσεων και εισφορών – επιδόματα. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

4 16 Πιστοποιητικά ιθαγένειας και διαμονής στη Θεσσαλονίκη. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

5 106 Πιστοποιητικά υπηρεσίας, προϋπηρεσίας. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

6 122
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για λήψη προσαυξήσεως στο μισθό ή 

συντάξεως, εκτέλεσης εργασιών. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]

7 133

Πιστοποιητικά για διάφορα θέματα. Περιλαμβάνονται πιστοποιητικά για 

την εγκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο δ΄ όροφο οικοδομής 

στην οδό Αγίας Σοφίας 35. 
[Φάκελλος πιστοποιητικών 

υπαλλήλων Φ.Π.]



9 1 54
Αλληλογραφία με δικαστικές αρχές. Περιλαμβάνεται κατάλογος εχόντων 

προσόντα για ένορκος, από Οκτώβριο 1946 μέχρι Ιούνιο 1947. 
[Φάκελλον Στ/1Β Δικαστικαί Αρχαί 

1946]

2 47
Αλληλογραφία Δημάρχου με Νομικό Σύμβουλο. Παραχώρηση στοιχείων 

– γνωματεύσεις.

[Φάκελλος Στ/1Α Δίκαι Δήμου, 

Διορισμοί πληρεξουσίων δικηγόρων 

1946] 

3 160

Αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων ειδικού δικαστηρίου 

Θεσσαλονίκης με καταστάσεις ονομάτων ατόμων που πρέπει να 

διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους, λόγω στέρησης πολιτικών 

δικαιωμάτων. 

(έχει αριθμηθεί το κάθε 

έγγραφο)

[Φάκελλος Στ/1β Φάκελοι 

απωλεσάντων τα εκλογικά 

δικαιώματα 1946]

4 100
Μειοδοτικοί διαγωνισμοί για κατασκευές και ενοικιάσεις μαγαζιών και 

δημ. χώρων. 
[ΦΑΚ Α/2 Αποφάσεις δημοτικών 

επιτροπών 1946] 

5 116 Διορισμοί, προαγωγές, απολύσεις υπαλλήλων. 
[ΦΑΚ Α/2 Αποφάσεις δημοτικών 

επιτροπών 1946]

10 1 343

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τεχνικά ζητήματα, για επισκευή 

κτηρίων Λουτρών, ανέγερση φορολογικών σταθμών, συντήρηση οδών 

και δικτύου ηλεκτροφωτισμού, κατεδάφιση καταφυγίων στο Β΄ 

Γυμνάσιο Αρρένων. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

2α 187

Αποφάσεις για οικονομικά θέματα, για οικονομική ενίσχυση σε 

σωματεία, απόρους και για νοσηλεία απόρων ψυχοπαθών. 

Περιλαμβάνονται αποφάσεις για ενίσχυση της Συμφωνικής Ορχήστρας. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

2β 208
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα, για 

επιστροφή Φ.Ε.Π., είσπραξη φόρων, πιστώσεις και τιμητικά. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

3 158
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, απορρίψεις αιτήσεων, 

τροποποιήσεις αποφάσεων. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

4 202 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

5 165
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για αποζημιώσεις, αυξήσεις 

υπαλλήλων του Δήμου. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

6 220

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα. Αλληλογραφία με 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, έγκριση ενίσχυσης συλλόγου “Μ. 

Αλέξανδρος”  και προϋπολογισμού Σχολής Μηχανικών “Ευκλείδης”. [Γ/1α 16143-33504 1946] 

11 1 112

Αλληλογραφία δημάρχου με υπουργείο Εσωτερικών και άλλα 

υπουργεία. Αλληλογραφία με Γ.Γ. Τουρισμού για λουτρά Σέδες, 

έγγραφο προς το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως για τον πληθυσμό της 

πόλης, τηλεγράφημα προς Βασιλιά Γεώργιο Β΄ και προς Τσαλδάρη στο 

Συνέδριο Ειρήνης.

[Γενικό Αρχείο Δ/1α, Δ/1β κ.λ.π. 

1946/ Φ Δ/1Α Υπουργεία, 

Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον Τύπου]



2 12

Κοινοποίηση αποφάσεων Υπουργείων Εξωτερικών και Εργασίας προς 

το Δήμο. Αλληλογραφία με υπουργείο Εφοδιασμού και κοινοποίηση 

προς τον υπουργό Δημ. Θεοχαρίδη. 

[Φ Δ/1β Υπουργείον Υγιεινής, 

Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας]

3 27

Αλληλογραφία με υπουργεία και υπηρεσίες για διάφορα θέματα, για 

πληρωμή περ. «Πανδέκται νόμων και διαταγμάτων», για θάνατο του Ι. 

Βαπορτζή, αδελφού Οικ. Πατριάρχη, Μαξίμου Ε΄.  Περιλαμβάνεται 

δελτίο απογραφής φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης.

[Φ Δ/1β Υπουργείον Δικαιοσύνης, 

Εξωτερικών και Εθνικής 

Οικονομίας] 

4 28

Αλληλογραφία με υπουργείο Οικονομικών. Περιλαμβάνονται 

τηλεγράφημα Δημάρχου προς τον υπουργό παιδείας με αίτηση 

επανεξέτασης μαθητών. Επιστολή Δημάρχου προς Στεφανόπουλο και 

Χέλμη για τη μη καταβολή αντιτίμου για παραχωρηθέντα οχήματα

[Φ 1/Δ Δ Υπουργείο Παιδείας και 

Οικονομικών (Πολεμ. 

Αποζημιώσεις) 1946] 

5 6

Έγγραφα υπ. Στρατιωτικών προς τον Δήμο. Περιλαμβάνονται 

τηλεγράφημα Δημάρχου προς υπουργό Στρατιωτικών και τηλεγράφημα 

βουλευτή Θεσσαλονίκης προς υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων. [Δ/1ε] 

6 9

Αλληλογραφία του Γραφείου Δημάρχου με τη Δ/νση Οικονομικών, το 

Γραφείο Προσωπικού και Γραφείο Στρατολογίας για τη ρύθμιση 

οικονομικών ζητημάτων. [Δ/1ζ] 

12 1 187

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνονται ο κανονισμός λειτουργίας δημοτικών Λουτρών και 

μειοδοτικός διαγωνισμός για διαρρύθμιση διαδρόμου Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης. [Γ/1α 48686 1946]

2 129
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευές και επισκευές σε 

φορολογικούς σταθμούς. [Γ/1α 48686 1946]

3 62
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια υλικών. Απόφαση για 

προμήθεια οργάνων της Φιλαρμονικής. [Γ/1α 48686 1946]

4 197

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για την αγορά 3 υδατογραφιών του Κ. 

Μεσσάρε από το Δήμο. [Γ/1α 48686 1946]

5 140 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα. [Γ/1α 48686 1946]

6 215
Ψήφιση προϋπολογισμού 1946-1947: Έκθεση προϋπολογισμού, 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πρακτικά. 
[Γ/1α 48686 Σχετικά 

Προϋπολογισμού, 1946] 

7 176
Αιτήσεις απόρων δημοτών για οικονομική ενίσχυση. Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με ονομαστική κατάσταση. 

[Γ/1α 48686 Σχετικά Προϋπολογισμού, 

Δικαιολογητικά της υπ’ αριθμόν 602/7-11-

1946 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου] 



8 123
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομικά θέματα και 

επιστροφές ΦΕΠ «αχρεωστήτω καταβληθέντων». [Γ/1α 48686 1946]

13 1 277
Αλληλογραφία Δημάρχου με νομικό σύμβουλο και υπηρεσίες. 

Αλληλογραφία με σωματεία και πολίτες. 

[Β/1Β Δημαρχ. Κατάστημα, Δημοτικά 

Κτήματα, Λουτρά Σέδες, νεκροταφεία, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη και Δημαρχείον, 

ενοικιάσεις και επισκευαί αυτοκινήτων. 

Έπιπλα και σκεύη δημ. γραφείων και 

δωρεαί 1946] 

2 277
Αλληλογραφία Δημάρχου με διεύθυνση Λουτρών Σέδες για ζητήματα 

εύρυθμης λειτουργία τους. [Β/1α 1946] 

3 19
Διορισμός Χρ. Κωνσταντίνου ως Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Διορισμός 

των Δημοτικών Συμβούλων. 

[Β/1α Δήμαρχος, Δημ. Σύμβουλοι, 

Πάρεδροι, Δημ. Επ. Δημ. 

Συμβουλίου 1946] 

14 1 98

Αλληλογραφία Δημάρχου με την Δ/νση Οικονομικών και αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος 

Φ.Ε.Π. [Γ/1α 7202-16107]  

2 318

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση σε 

σωματεία, νοσήλια απόρων και ψήφιση πιστώσεων για αντιμετώπιση 

διαφόρων αναγκών. [Γ/1α 7202-16107]  

3 236 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα. [Γ/1α 7202-16107]  

4 117 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευές και επισκευές. [Γ/1α 7202-16107]  

5 175 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες. [Γ/1α 7202-16107]  

15 1 570
Αλληλογραφία Γραφείου Δημάρχου με τις υπηρεσίες για έγκριση αδειών 

(κανονική, αναρρωτική) των υπαλλήλων. [Α/1α Άδειαι υπαλλήλων]

2 399 Διορισμοί, προαγωγές, απολύσεις, παραιτήσεις υπαλλήλων. 
[Α/1α Διορισμοί – απολύσεις 

δημοτικών υπαλλήλων]

3 16
Φάκελος Εμμ. Κόρτη περί απόρριψης αίτησης για αποκατάστασή του 

στον Δήμο. 
[Φάκελλος Κόρτη Α/2Ζ Δημοτικά 

συσσίτια και λαχεία] 

4 91
Έγγραφα για προκήρυξη διαγωνισμού προσλήψεων (αποτελέσματα) – 

αιτήσεις και διορισμοί. 

16 1 80
Έγγραφα για ακίνητα, αποζημιώσεις δημοτών, πίνακες δημοτικών 

οικοπέδων, τοπογραφικά σχέδια οδών κ.α. 
[1946 «Κτηματολόγιον προς 

εγγραφήν»]

2 112
Έγγραφα για ακίνητα, αποζημιώσεις δημοτών, πίνακες δημοτικών 

οικοπέδων, τοπογραφικά σχέδια οδών κ.α. (συνέχεια υπ. 1)
[1946 «Κτηματολόγιον προς 

εγγραφήν»]

3 157
Έγγραφα που αφορούν σε τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων με βάση το 

τουρκικό κτηματολόγιο. 
[1946 «Κτηματολόγιον προς 

εγγραφήν»]



4 85
Έγγραφα που αφορούν σε τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων και 

τοπογραφικά σχέδια. 
[1946 «Κτηματολόγιον προς 

εγγραφήν»]

17 1 62 Έγγραφα για μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες. 

[1946 Α/1 α «Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, 

Διάφορα, Εθνικόν Τυπογραφείον» 

«Μεταθέσεις, Αποσπάσεις Υπαλλήλων»] 

2 249

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις για διορισμό σε διάφορες υπηρεσίες 

και σε δημοσιεύσεις διορισμών στο εθνικό τυπογραφείο και στο τεύχος 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

[1946 Α/1 α «Αιτήσεις περί 

Διορισμών Υπαλλήλων» «Περί 

Δημοσιεύσεως Διορισμών εις 

Εθνικόν Τυπογραφείον»] 

3 273
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε προσαυξήσεις, επιδόματα, 

άδειες, μισθοδοσία κ.α. [1946 Α/1 α «Διάφορα»]

4 33

Έγγραφα που αφορούν σε αναφορές κλοπών, καταβολή οδοιπορικών, 

πιστοποιητικά, ακυρώσεις αποφάσεων από Συμβούλιο της Επικρατείας 

κ.α. [1946 Α/1 α «Διάφορα»]

18 1 124

Έγγραφα που αφορούν σε διατάξεις για λαθρεμπόριο δημοτικών και 

κοινοτικών φόρων, γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις περί κατάσχεσης διαφόρων 

ειδών κ.α. [1946] 

2 150

Έγγραφα που αφορούν σε διατάξεις για λαθρεμπόριο δημοτικών και 

κοινοτικών φόρων, γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις περί κατάσχεσης διαφόρων 

ειδών κ.α. (συνέχεια υποφ. 1) [1946] 

19 1 164

Έγγραφα για απολύσεις, προσλήψεις, διορισμούς, αποσπάσεις 

υπαλλήλων, προμήθειες φαρμακευτικού υλικού, επισκευές μουσικών 

οργάνων, δημοπρασία ενοικίασης καταστημάτων κ.ά. 

[1946 Α/2 α, Α/1 β, Α/2 στ, Α/2 ε κλπ, 

Α/2 α «Φάκελλος Φιλαρμονικής», Α/2 στ 

«Διεύθ. Υγιεινής. Φαρμακεία, ιατρεία 

κλπ»]

2 199 Έγγραφα που αφορούν σε συντάξεις υπαλλήλων και συγγενών αυτών. 
[1946 Α/2 α, Α/1 β «Συντάξεις 

Δημοτ. Υπαλλήλων»] 

20 1 153

Έγγραφα που αφορούν σε μισθοδοσία, άδειες, αποζημιώσεις, 

βοηθήματα, δάνεια υπαλλήλων, δημοτικούς φόρους, επισκευή 

ψηφοδόχων κιβωτίων κ.α. 

[1946 «Φάκελλος Διαφόρων Σχεδίων και 

αρχείων εγγράφων», «Φάκελλος Σχεδίων 

Διαφορ. Εγγράφων της Δ/σης Οικον. 

Υπηρ.», «Φάκελλος αρχείον Διαταγών 

και εγκυκλίων της Δ/σης Οικον. Υπηρ.»] 

21 1 238 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών. [1946 Γα1 33556-41275] 

2 120

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα που αφορούν στον Δήμαρχο και σε 

αντιπροσωπεία του Δήμου. [1946 Γα1 33556-41275] 



3 117

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε Δημοτικούς Φόρους 

και Τέλη. Περιλαμβάνονται αποδεικτικά από κατασχέσεις 

εμπορευμάτων. [1946 Γα1 33556-41275] 

4 80

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε θέματα εθιμοτυπίας 

και εκδηλώσεων. Περιλαμβάνεται έγγραφο για αποστολή στεφάνου σε 

μνημόσυνο Ελ. Βενιζέλου. [1946 Γα1 33556-41275] 

5 161
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη. Περιλαμβάνονται έγγραφα για τα Λουτρά Σέδες. [1946 Γα1 33556-41275] 

6 142

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση συλλόγων, 

σωματείων και απόρων. Περιλαμβάνεται φύλλο της εφημερίδας «Ο 

ΚΑΠΝΟΣ», ο ιδιοκτήτης της οποίας αιτείται συνδρομή και έγγραφα 

συζύγων Μακεδονομάχων που ζητούν οικονομική ενίσχυση. [1946 Γα1 33556-41275] 

7 48
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην καθαριότητα, 

στον φωτισμό των δρόμων και τους υπονόμους της Θεσσαλονίκης. [1946 Γα1 33556-41275] 

8 59
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε διάφορα θέματα, 

όπως δάνεια του Δήμου, μισθώματα, δικαστικές υποθέσεις κ.α. [1946 Γα1 33556-41275] 

22 1 152

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε διάφορα ζητήματα. 

Περιλαμβάνονται: Έκθεση Δημοτικού Προϋπολογισμού 1944-1945, 

έγγραφα για αναδάσωση των γύρω περιοχών, ψήφισμα διαμαρτυρίας 

προς Συνέδριο Ειρήνης περί της αραγνώρισης των θυσιών της Ελλάδας 

στον πόλεμο. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

2 132 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

3 226
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

ειδών. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

4 61
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε δημοτικούς 

φόρους και τέλη. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

5 12
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε εκδηλώσεις και 

θέματα εθιμοτυπίας. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

6 76

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην οικονομική 

ενίσχυση προς διάφορα Σωματεία, Ιδρύματα και απόρους. ( 

Περιλαμβάνονται: Έγγραφα από διάφορα Αθλητικά Σωματεία (ΠΑΟΚ, 

ΑΡΗΣ κτλπ), έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση της αναστύλωσης 

του Αγίου Δημητρίου. 
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]



7 99 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε έργα.
[1946 Γα1 Απόφαση Γ.Δ.Μ. 4/276-

47754]

1947 1 1 170
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών. Αιτήσεις των Δημοτών. [Γ/1α 1947 11546-14871]

2 166 Αιτήσεις απόρων δημοτών για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. (συνέχεια υποφ. 1) [Γ/1α 1947 11546-14871]

3 170 Αιτήσεις απόρων δημοτών για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. (συνέχεια υποφ. 1, 2) [Γ/1α 1947 11546-14871]

4 78

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων και 

σωματείων. Περιλαμβάνεται αίτηση του ιστορικού Ι. Βασδραβέλλη για 

ενίσχυση έκδοσής του. [Γ/1α 1947 11546-14871]

5 67
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Αποφάσεις για το 

Δημοτικό Νοσοκομείο και το Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός». [Γ/1α 1947 11546-14871]

6 102

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή έργων, επισκευή 

δημοτικών ακινήτων, συντήρηση δικτύου υπονόμων, καθαρισμός 

ρεμάτων κ.ά. [Γ/1α 1947 11546-14871]

7 141

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για τη στέγαση αξιωματικών της μονάδος 

Σέδες. [Γ/1α 1947 11546-14871]

8 48

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα δημοτικών φόρων και 

τελών. Περιλαμβάνεται απόφαση με το νέο τιμοκατάλογο των 

νεκροταφείων της πόλης. [Γ/1α 1947 11546-14871]

9 43

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την ενοικίαση δημοτικών 

ακινήτων, καταστημάτων, λουτρών και αποχωρητηρίων. 

Περιλαμβάνεται κατάλογος με διάφορα δημοτικά ακίνητα. [Γ/1α 1947 11546-14871]

10 44

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διοργάνωση τελετών, δεξιώσεων, 

μνημόσυνων, για έκδοση ψηφισμάτων. Περιλαμβάνεται ευχή για την 

ανέγερση νοσοκομείου από τους «ΑΧΕΠΑΝΣ», για την κηδεία πρώην 

δημάρχου με δαπάνες του Δήμου. [Γ/1α 1947 11546-14871]

11 32
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα, μετονομασίες 

οδών, απαλλοτρίωση οικοπέδου κ.ά. [Γ/1α 1947 11546-14871]

2 1 144

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό και για έξοδα 

παραστάσεως δημάρχου και προέδρου Δημ. Συμβουλίου. 

Περιλαμβάνεται απόφαση σε αίτημα ανάκλησης απόλυσης 

κατηγορουμένου για συνεργασία με δυνάμεις κατοχής. [Γ/1α 1947 8088-11353]

2 113
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών και οι αιτήσεις αυτών. [Γ/1α 1947 8088-11353]



3 150
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών και για νοσηλεία τους σε νοσοκομεία με δαπάνες του Δήμου. [Γ/1α 1947 8088-11353]

4 87

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων, 

σωματείων, επιστημόνων, συγγραφέων και καλλιτεχνών της πόλης. 

Περιλαμβάνεται αίτηση του Απ. Βακαλόπουλου για ενίσχυση έκδοσης 

για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. [Γ/1α 1947 8088-11353]

5 170
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών και 

για εκμίσθωση αυτοκινήτων και ίππων για την υπηρεσία καθαριότητος.

Περιλαμβάνεται κατάλογος 

φαρμάκων που προμηθεύεται ο 

Δήμος και κατάλογος που 

καταστρέφονται λόγω λήξεως. [Γ/1α 1947 8088-11353]

6 170

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια εντύπων, βιβλίων, 

σφραγίδων και άλλων ειδών γραφικής ύλης. Περιλαμβάνονται 

αποφάσεις για προμήθεια νομικών βιβλίων για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας του Δήμου. [Γ/1α 1947 8088-11353]

7 120

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή έργων, συντήρηση 

δικτύου υπονόμων, συντήρηση δρόμων κ.ά. Περιλαμβάνεται απόφαση 

κατασκευής δρόμου τμήμα του οποίου περιλαμβάνεται στην Καλαμαριά 

με σχόλια για τον διαχωρισμό των δυο δήμων. [Γ/1α 1947 8088-11353]

8 29
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τελετές, δεξιώσεις, ψηφίσματα 

και ευχές προς την Κεντρική Κυβέρνηση. [Γ/1α 1947 8088-11353]

9 49
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Βρεφοκομείο 

«Άγιος Στυλιανός». [Γ/1α 1947 8088-11353]

10 66

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για επιστροφές σε εμπόρους του 

φόρου εγχώριων προϊόντων. Απόφαση για παραχώρηση εκμετάλλευσης 

των σκουπιδιών της πόλης. [Γ/1α 1947 8088-11353]

11 87

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Εκλογή 

προεδρείου Συμβουλίου, πιστώσεις για ενοίκια δημ. καταστημάτων, 

ένσταση για όρια Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς. [Γ/1α 1947 8088-11353]

3 1 179

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. Απόφαση για 

σύσταση ειδικής υπηρεσίας έρευνας ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

Περιλαμβάνεται πόρισμα από την έρευνα για τα ακίνητα του Δήμου. [Γ/1α 15038-18501 1947]

2 72

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών, σωματείων. Περιλαμβάνεται κατάλογος αναξιοπαθούντων  της 

Έθνικής Οργάνωσης οπλαρχηγών - αγωνιστών «Οι Ακρίται». [Γ/1α 15038-18501 1947]



3 115

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, 

εντύπων, φαρμάκων και την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού, νερού 

και τηλεφώνου. [Γ/1α 15038-18501 1947]

4 187

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Ξύλα για θερμάστρες, σάρωθρα, αυτοκίνητα, εργαλεία κ.α. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για συντήρηση και επανατοποθέτηση δοχείων 

άχρηστων χαρτιών. [Γ/1α 15038-18501 1947]

5 100

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για πιστώσεις μισθωμάτων, 

εκμίσθωσης δημοτικών αποχωρητηρίων κ.ά. Περιλαμβάνεται 

κανονισμός λειτουργίας δημοτικών λουτρών Σέδες. [Γ/1α 15038-18501 1947]

6 201

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευές και συντηρήσεις σε 

οδούς και δίκτυα υπονόμων, καθαρισμός χειμάρρων, έργα στα λουτρά 

Σέδες κ.ά. [Γ/1α 15038-18501 1947]

7 38
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικά τέλη και δημοτικούς 

φόρους. [Γ/1α 15038-18501 1947]

8 31

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ελετές και ψηφίσματα. Αποστολή 

στην Αθήνα για την κηδεία του Γεωργίου Β΄. Ψήφισμα για το δόγμα του 

Τρούμαν. [Γ/1α 15038-18501 1947]

4 1 89 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό του Δήμου. [Γ/1α 23182-29913 1947]

2 149
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση συνεργείων 

απογευματινής εργασίας προς διεκπεραίωση συσσωρευθείσης εργασίας. 

Στις υπηρεσίες συσσωρεύθηκε 

εργασία κατά τη διάρκεια της 

κατοχής που ο Δήμος 

υπολειτουργούσε. [Γ/1α 23182-29913 1947]

3 73

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων και 

απόρων δημοτών. Περιλαμβάνεται απόφαση για ομαδική βάπτιση 

παιδιών απόρων στρατιωτών. [Γ/1α 23182-29913 1947]

4 106

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται απόφαση για προμήθεια από τον οργανισμό 

διαχειρίσεως πλεονάζοντος συμμαχικού υλικού μαλθής για την 

επίστρωση δρόμων [Γ/1α 23182-29913 1947]

5 106

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για εκτέλεση έργων και συντήρηση 

δικτύων. Περιλαμβάνεται απόφαση για την κατασκευή μικροέργων γύρω 

από το ξενοδοχείο «Ριτς» που θα συνεδριάσει η επιτροπή Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. [Γ/1α 23182-29913 1947]

6
63+1 
φακ.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την ανακατασκευή οδού 

Νοσοκομείων με ενστάσεις συμμετεχόντων. 

Περιλαμβάνεται ενσφράγιστος 

φάκελος προσφοράς, ο οποίος 

αποσφραγίστηκε στο Κ.Ι.Θ στις 

31.08.2001. [Γ/1α 23182-29913 1947]



7 67

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για ενοικιάσεις και ασφαλίσεις 

ακινήτων. Αποφάσεις για αλλαγές ρυμοτομικού σχεδίου και 

απαλλοτριώσεις. Περιλαμβάνεται γνωμοδότηση για επέκταση 

ρυμοτομικού στις 40 Εκκλησιές και περιοχή Π. Τσαλδάρη. [Γ/1α 23182-29913 1947]

8 67

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για φόρους και δημοτικά τέλη. 

Αποφάσεις για Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» και Δημοτικό 

Νοσοκομείο. [Γ/1α 23182-29913 1947]

9 74

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Απόφαση για 

δημιουργία κενοταφίων στην ευαγγελίστρια και μεταφορά  των οστών 

των εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια της κατοχής. [Γ/1α 23182-29913 1947]

5 1 2 μπλοκ

Δύο μπλοκ υπηρεσίας Φ.Ε.Π. με καταστάσεις ημερησίας κίνησης 

τακτικών εισπράξεων 15ου Φορολογικού Σταθμού.  Από έλεγχο που 

διενεργήθηκε το 1947 από ειδικό συνεργείο στις υπηρεσίες Φ.Ε.Π. 

Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 

1946. (εκατό σελίδων το 

καθένα)

[15ος Φορολογικός Σταθμός/ 

Έλεγχος χαρτοσήμου υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π από 01/01 - 31/07/1947] 

2
31 + 1 

μπλοκ

Καταστάσεις ημερησίας κίνησης τακτικών εισπράξεων 15ου 

Φορολογικού Σταθμού. Από έλεγχο που διενεργήθηκε το 1947. 

Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 

1946. (εκατό σελίδων )

[15ος Φορολογικός Σταθμός/ 

Έλεγχος χαρτοσήμου υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π από 01/01 - 31/07/1947] 

3 112
Καταστάσεις 15ου Φορολογικού Σταθμού με επιπλέον εισπραχθέντα 

ποσά από φορολογία Φ.Ε.Π. Από έλεγχο που διενεργήθηκε το 1947. 

Τα στοιχεία στις καταστάσεις 

αφορούν στο 1946. 

[15ος Φορολογικός Σταθμός/ 

Έλεγχος χαρτοσήμου υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π από 01/01 - 31/07/1947] 

4 29

Καταστάσεις ημερησίας κίνησης τακτικών εισπράξεων 1ου 

Φορολογικού Σταθμού. Από έλεγχο που διενεργήθηκε το 1947 στις 

υπηρεσίες Φ.Ε.Π. 

Τα στοιχεία στις καταστάσεις 

αφορούν στα έτη 1946, 47. 

[1ος Φορολογικός Σταθμός/ 

Έλεγχος χαρτοσήμου υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π. από 01/01 - 31/07/1947]

5 64
Καταστάσεις ημερησίας κίνησης τακτικών εισπράξεων 12ου 

Φορολογικού Σταθμού.  Από έλεγχο που διενεργήθηκε το 1947. 

Τα στοιχεία στις καταστάσεις 

αφορούν στα έτη 1946, 47.

[12ος Φορολογικός Σταθμός/ 

Έλεγχος χαρτοσήμου υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π. από 01/01 - 31/07/1947] 

6

115 + 

1 τετρ.

Καταστάσεις αναλυτικές με τα επιπλέον ποσά που εισπράχθηκαν από τις 

υπηρεσίες Φ.Ε.Π. Βιβλίο παρουσιών συνεργείου ελέγχου που 

διενεργήθηκε το 1947 για το διάστημα 01/01 – 31/07/1946.
[Έλεγχος Χαρτοσήμου Υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π. από 01/01 – 31/07/1947] 

7 159

Απολογίες υπαλλήλων για λάθη που απεκαλύφθησαν κατά τη διάρκεια 

ελέγχου της υπηρεσίας Φόρου Εγχώριων Προϊόντων που διενεργήθηκε 

το 1947 και αφορούσε το διάστημα 1.1 – 31.7.1946.
[Έλεγχος Χαρτοσήμου Υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π. από 01/01 – 31/07/1947] 

8 91
Πόρισμα για διενεργηθέντα έλεγχο υπηρεσίας εισπράξεως Φ.Ε.Π. 

Απολογίες υπαλλήλων. Αλληλογραφία με Δικαστικές Αρχές. 

Περιλαμβάνονται έγγραφα 

μέχρι το 1949. 
[Έλεγχος Χαρτοσήμου Υπηρεσίας 

Φ.Ε.Π. από 01/01 – 31/07/1947]



6 1
30+1 
έντυπο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου 

έτους 1946 -47. 

Ο προϋπολογισμός είναι 

δεμένος (30 σελίδες). [Γ/1α 37187-42415 1947]

2 206 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για το προσωπικό. [Γ/1α 37187-42415 1947]

3 169

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών. 

Περιλαμβάνεται πίνακας μουσικών οργάνων της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής με τις ανάγκες συντήρησης του κάθε οργάνου. [Γ/1α 37187-42415 1947]

4 239
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για κατασκευή έργων στην πόλη, και 

για τις ανάγκες των δημοτικών καταστημάτων. [Γ/1α 37187-42415 1947]

5 176

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση φορέων, 

σωματείων και απόρων δημοτών. Περιλαμβάνεται απόφαση για 

εξηλεκτρισμό κτηρίου στο οποίο στεγάζονται «ανταρτόπληκτοι» και 

ενίσχυση για ίδρυση νυχτερινού σχολείου. [Γ/1α 37187-42415 1947]

6 125
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση απόρων 

δημοτών με τις αντίστοιχες αιτήσεις. [Γ/1α 37187-42415 1947]

7 93
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα δημοτικών τελών, 

δικαιωμάτων και φόρων. [Γ/1α 37187-42415 1947]

8 68
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου επί αποφάσεων Δημοτικού 

Νοσοκομείου και Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης. [Γ/1α 37187-42415 1947]

9 70

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα. Ψήφισμα για 

παραμονή στην πόλη του Εθνικού Θεάτρου και της Λυρικής Σκηνής για 

μεγαλύτερο διάστημα. [Γ/1α 37187-42415 1947]

7 1 10 Αλληλογραφία με Αστυνομικές Αρχές για θέματα πιστοποιητικών. 
[Φάκελος Γ/1Γ Αστυνομικών 

Αρχών εν γένει 1947] 

2 143
Αλληλογραφία με Οικονομικές Εφορίες για πιστοποιητικά 

αποβιωσάντων για κληρονομικά θέματα. 

[Φάκελλος Γ/2Γ Οικονομικαί Εφορίαι, 

ταμεία εισπράξεων, πληρωμών, ενσήμων, 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον. 1947] 

3 119
Αλληλογραφία Δήμου με Οικονομικές Εφορίες για πιστοποιητικά 

αποβιωσάντων για κληρονομικά θέματα. (συνέχεια υποφ.2) ομοίως

4 200
Βεβαιώσεις του Δήμου προς τις Οικονομικές Εφορίες για θέματα 

κληρονομικά, δωρεών και προικών των δημοτών. [Γ/2γ Δελτία πληροφοριών 1947]

5 270
Βεβαιώσεις του Δήμου προς Οικονομικές Εφορίες για θέματα 

κληρονομικά, δωρεών και προικών κατοίκων της πόλης. (συνέχεια υποφ. 4) [Γ/2γ Δελτία πληροφοριών 1947]

8 1 48
Ευχές Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς την πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία. 

[Η 1947 Η/1 Δ Επίσημαι τελεταί 

δεξιώσεις. Προγράμματα εορτασμού δι’ 

εκθέσεως κ.λ.π.] 

2 19
Αλληλογραφία με διάφορες γεωργικές υπηρεσίες για θέματα 

τοιχοκολλήσεως προκηρύξεων διαφόρων διαγωνισμών. 
[Η 1947 Φάκελλος Η/1Α Γεωργικά 

εν γένει 1947] 



3 2 Αλληλογραφία με Δασαρχείο για ανάρτηση απαγορευτικής διατάξεως. 
[Η 1947 Φάκελλος Η/1Β 

Δασονομικά 1947] 

4 20
Αιτήσεις δικαστικών για ορισμό εκτιμητών προς εφαρμογή δικαστικών 

αποφάσεων.

[Η 1947 Φάκελλος Η/1Ε Δικόγραφα 

δικαστικών κλητήρων «διορισμού 

εκτιμητών».] 

5 185 Αιτήσεις κατοίκων για διορισμό στο Δήμου. 

[Η 1947 Φάκελλος Η/1Γ Αιτήσεις διάφοροι 

πάσης φύσεως ενεργηθείσαι ή μη, απόρων 

βοηθήματα, επιχορηγήσεις εν γένει κ.λ.π. 1947] 

6 112

Αιτήσεις συγγραφέων για ενίσχυση έκδοση των έργων τους. Αιτήσεις 

για πληροφόρηση για την τύχη διαφόρων Θεσσαλονικέων. Αιτήσεις για 

πιστοποιητικά. Περιλαμβάνονται αιτήσεις του Ν. Πεντζίκη, της Ζωής 

Καρέλλη, του Τ. Βαρβιτσίωτη κ.ά. 

[Η 1947 Φάκελλος Η/1Γ Αιτήσεις 

διάφοροι πάσης φύσεως 

ενεργηθείσαι ή μη, απόρων 

βοηθήματα, επιχορηγήσεις εν γένει 

κ.λ.π. 1947] 

7 104 Αιτήσεις απόρων για παροχή βοηθημάτων. 

[Η 1947 Φάκελλος Η/1Γ Αιτήσεις διάφοροι 

πάσης φύσεως ενεργηθείσαι ή μη, απόρων 

βοηθήματα, επιχορηγήσεις εν γένει κ.λ.π. 1947] 

8 165 Αιτήσεις απόρων δημοτών για οικονομική ενίσχυση. 
[Η 1947 Αιτήσεις περί παροχής 

βοηθημάτων Η/1Γ 1947] 

9 1 135
Ανακοινώσεις σε εργαζόμενους υπηρεσίας ΦΕΠ  για διατήρηση στην 

ίδια θέση για ένα έτος  με το νέο ειδικό οργανισμό. 
[Διορισμοί Ειδικών Οργανισμών 

1947 Α/1α]

2 135
Ανακοινώσεις σε εργαζόμενους  καθαριότητος για διατήρηση στην ίδια 

θέση για ένα χρόνο με ψήφιση του νέου ειδικού οργανισμού. 
[Διορισμοί Ειδικών Οργανισμών 

1947 Α/1α]

3 59

Ανακοινώσεις σε εργαζόμενους Φιλαρμονικής, Λουτρών και Συνεργείου 

Έρευνας Ακίνητης Περιουσίας για τη διατήρηση στην ίδια θέση για ένα 

χρόνο. 
[Διορισμοί Ειδικών Οργανισμών 

1947 Α/1α]

4 66
Ανακοινώσεις σε εργαζόμενους υπηρεσίας δικαιώματος χρήσεως μέτρων 

και σταθμών για διατήρηση τους στην ίδια θέση για ένα χρόνο. 
[Διορισμοί Ειδικών Οργανισμών 

1947 Α/1α]

5 60

Ανακοινώσεις σε εργαζόμενους υπηρεσιών βεβαιώσεων και εισπράξεων 

φόρου αγοραπωλούμενων ζώων, τέλους διαφημίσεων και  αποκομιδής 

απορριμμάτων για διατήρηση στην ίδια θέση για ένα χρόνο με τη ψήφιση 

νέου ειδικού οργανισμού.
[Διορισμοί Ειδικών Οργανισμών 

1947 Α/1α]

10 1 47

Ανακοινώσεις αποφάσεων σε υπερκείμενες αρχές προς έγκριση για 

θέματα διορισμών, απολύσεων και παραιτήσεων. Περιλαμβάνεται και 

ανακοίνωση προς Νομαρχία για εκποίηση διαφόρων ειδών. [Α/2γ 1947] 



11 1 74

Αλληλογραφία Δημάρχου με άλλες αρχές και Δημοτικούς Συμβούλους 

για θέματα Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Δημαρχιακών 

παρέδρων. 

[Β/1α, Β/1β 1947]  / [Φάκελλος 

Β/1α Δήμαρχος, Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, Πάρεδροι, Δημ. 

Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο] 

2 190
Δημοπρασίες ενοικιάσεως δημοτικών ακινήτων και άλλα έγγραφα για τα 

ακίνητα. ομοίως / ομοίως

3 196
Δημοπρασίες ενοικιάσεως δημοτικών ακινήτων και άλλα έγγραφα για τα 

ακίνητα του Δήμου. ομοίως / ομοίως

12 1 59

Εγκύκλιες διαταγές για θέματα προσωπικού. Συστάσεις για ενίσχυση 

επιτροπής περιθάλψεως οικογενειών στρατευμένων. Περιλαμβάνεται 

εντολή για ανακατατάξεις και μετακομίσεις υπηρεσιών με πρόχειρα 

σχεδιαγράμματα. 
[Ζ 1947 Ζ/2γ] / [Εγκύκλιαι διαταγαί 

1947] 

2 24
Δημοσιεύματα εφημερίδων για διάφορα θέματα αρμοδιότητος του 

Δήμου και απαντήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου. 
ομοίως / [Διάφοραι δημοσιεύσεις 

εις εφημερίδας] 

3
49 + 2 

εφημ. Πρακτικά Δημοπρασιών για ενοικίαση κοινόχρηστων αποχωρητήριων. 

Περιλαμβάνονται οι εφημερίδες «Ο 

Εργαζόμενος Κόσμος» 17.3.1947 και 

«Ελληνικός Βορράς» 11.03.1947. 

ομοίως /  [Φάκελλος Ζ/1Α 

Δημοτικοί Φόροι 1947]

4 24 Έγγραφα και εγκύκλιοι για τη χαρτοσήμανση δημοσίων εγγράφων. 
ομοίως / [Φάκελλος χαρτοσήμου 

1947] 

5 24
Ανακοινώσεις Δήμου και δελτία τύπου για τις εφημερίδες για διάφορα 

θέματα. 
ομοίως / [Διακηρύξεις Δημοπρασίαι 

1947]

6 24
Δημοπρασία για εκμετάλλευση κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και για 

την αγορά ενός αυτοκινήτου. 

ομοίως / [Φάκελλος Ζ/2Α Δημοτικά 

Έργα, Προμήθειαι δια δημοπρασιών 

και εργολαβιών (εκποίηση υλικού, 

συμβόλαια κ.λ.π)]

13 1 129

Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται 

αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία για μισθούς, διευθύνσεις και 

τμήματα του Δήμου. 

(οι υποφάκελοι αποτελούν μία 

ενότητα) [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

2 124 Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

3 130 Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

4 128 Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

5 103 Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

6 93 Αιτήσεις και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υπαλλήλων. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]



7
83 + 3 

εφημ.

Διάφορα πιστοποιητικά, κατοικίας, δασμολογικών κατηγοριών, 

ανακοινώσεων γάμων, εκτελέσεων δημοσίων έργων, δημοτικών τελών 

και άλλα. 

Περιλαμβάνονται τα φ. των 

εφ., Νέα Αλήθεια 1.4.1947, 

Μακεδονία 22.4.1948 και 

6.5.1947. [Φ. Πιστοποιητικών 1947]

14 1 99 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για προσωπικό. [Γ/1α 30102-37186]

2 99

Αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών για πληρωμή 

νοσηλειών απόρων ψυχασθενών. Περιλαμβάνονται αιτήσεις απόρων 

δημοτών. [Γ/1α 30102-37186]

3 145
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια διαφόρων ειδών: 

Αυτοκινήτων, οδοστρωτήρα, είδη καθαριότητας, ζωοτροφές, βιβλία κ.α.  

Περιλαμβάνεται κατάλογος 

βιβλίων για αγορά από την 

δημοτική βιβλιοθήκη. [Γ/1α 30102-37186]

4 164
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή διαφόρων έργων 

για επισκευές δρόμων, ηλεκτροφωτισμοί, έργα πρασίνου κ.ά. [Γ/1α 30102-37186]

5 41 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα δημοτικών φόρων. [Γ/1α 30102-37186]

6 75
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορες δαπάνες και για ενοίκια 

ακινήτων που χρησιμοποίει ο Δήμος. [Γ/1α 30102-37186]

7 33
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκριτικές αποφάσεων Δημοτικού 

Νοσοκομείου και Δημοτικού Βρεφοκομείου. [Γ/1α 30102-37186]

8 33
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα. Περιλαμβάνεται 

απόφαση για δαπάνες μη δημοτικών έργων και σχετική αλληλογραφία. [Γ/1α 30102-37186]

15 1 44
Αλληλογραφία με υπουργεία Εφοδιασμού, Υγείας και Πρόνοιας και 

Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας για διάφορα θέματα.

[Δ/1947] / [α) Φάκελλος Δ/1Γ Υπουργεία 

Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας β) 

Φάκελλος Δ/1Ε Υπουργεία Στρατιωτικών, 

Ναυτικών και Αεροπορίας]

2 92

Αλληλογραφία με υπουργείο Εσωτερικών για διάφορα θέματα. Ευχές 

προς την πολιτική ηγεσία, θέματα υπαλλήλων κ.ά. Περιλαμβάνεται 

κατάλογος με τις αρχές της πόλης. 

[Δ/1947] / [Φάκελλος Δ/1Α 

Υπουργείον Εσωτερικών και 

Πολιτικόν Γραφείον Τύπου] 

3 37

Αλληλογραφία με υπουργείο Οικονομικών για συνταξιοδοτικά και 

κληρονομικά θέματα, αλληλογραφία με υπουργεία Πρόνοιας, Γεωργίας, 

Εργασίας. 

[Δ/1947] / [α) Φάκελλος Δ/1Δ Υπουργεία 

Παιδείας και Οικονομικών (πολ. 

αποζημιώσεις) β) Δ/1Β Υπουργείο 

Υγιεινής, Πρόνοιας, Συγκοινωνίας και 

Γεωργίας.]  

16 1 174 Αλληλογραφία με Δήμους και κοινότητες για διάφορα θέματα. 

[Ε/1947] / [Φάκελλος Ε/1Α Κοινότητες, 

Δήμοι, Ένωσις Δήμων, Συμβούλιο της 

Επικρατείας]  



2 23

Αλληλογραφία με το Ελεγκτικό Συνέδριο για διάφορα θέματα. 

Περιλαμβάνονται προσφυγές θεσσαλονικέων εναντίον διοικητικών 

πράξεων.

[Ε/1947] / [Φάκελλος Ε/1Β 

Ελεγκτικόν Συνέδριον και 

Μετοχικόν Ταμείον του κατά γην 

Στρατού] 

3 62 Αλληλογραφία με σωματεία και οργανώσεις της πόλης. 

[Ε/1947] / [Φάκελλος Ε/2Α Εμπορικά και 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σωματεία, 

Σύλλογοι, Οικοδ. Συνεταιρισμοί, Ταμείο 

Ασφαλίσεως καπνεργατών, διάφοροι 

οργανισμοί, τύπος] 

4 221

Αλληλογραφία με νοσηλευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Εισαγωγή 

απόρων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αποδεικτικά τοιχοκόλλησης 

διακηρύξεων κ.ά. 

Περιλαμβάνεται διακήρυξη 

Νοσοκομείου Δράμας για 

προμήθεια μαγειρικού 

μηχανήματος με κάτοψη χώρων 

του ιδρύματος.

[Ε/1947] / [Φάκελλος Ε/2Β 

Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν γένει 

(νοσοκομεία, άσυλα, σανατόρια, 

γηροκομεία και ψυχιατρεία) 1947]

5 12
Αλληλογραφία με Προξενικές Αρχές, Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και 

Εθνική Τράπεζα. 

Τα έγγραφα  προήλθαν από 

τρείς διαφορετικούς φακέλους 

και είναι διαχωρισμένα στον 

υποφάκελο.

[Ε/1947] / [Φάκελλος Ε/2Γ α) Προξενεία 

β) Φακ Ε/2Δ Ιερά Μητρόπολις και 

Εκκλησιαστικά εν γένει γ) Φακ Ε/3α 

Τράπεζαι εν γένει και ζητήματα αυτών 

και χρηματιστήρια 1947] 

6 21
Αλληλογραφία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Οργανισμό Λιμένος, Εταιρεία 

Τροχιοδρομικών και Α.Ε.Τ.Ε.

Τα έγγραφα προέρχονται από 4 

διαφορετικούς υποφ. και είναι 

διαχωρισμένα μέσα στον 

υποφάκελο. 

[Ε/1947] / [α) Φακ Ε/1Δ Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης, Σχολεία εν γένει, 

Κρατικόν Ωδείον και ωδεία εν γένει β) 

Ε/1Ε Ελευθέρα Ζώνη και Ελληνικός 

Οργανισμός Τουρισμού γ) Ε/3β Εταιρεία 

Ηλεκτρισμού και Υδάτων] 

17 1 238 Άδειες υπαλλήλων 

[Α/1α Ποιναί, Διάφορα, Άδειαι 

υπαλλήλων 1947] / [Α/1α Άδειαι 

υπαλλήλων 1947] 

2 265 Άδειες υπαλλήλων του Δήμου. (συνέχεια υποφακέλου 1)
ομοίως / [Α/1α Άδειαι υπαλλήλων 

1947] 

3 265 Διάφορα έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό. ομοίως / [Α/1α Διάφορα 1947] 

4 180 Πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων. 

(οι υποφ. 3-6 αποτελούν 

ενότητα
ομοίως / [Α/1α Ποιναί απολογίαι 

υπαλλήλων 1947] 

5 159 Πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων. ομοίως
ομοίως / [Α/1α Ποιναί απολογίαι 

υπαλλήλων 1947] 

6 148 Πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων. ομοίως
ομοίως / [Α/1α Ποιναί απολογίαι 

υπαλλήλων 1947] 



18 1 59
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Κυβερνήσεως διορισμών, απολύσεων και 

παραιτήσεων υπαλλήλων. 

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, μεταθέσεις, 

αποσπάσεις, δημοσιεύσεις διορισμών 

Α/1α Δημοσιεύσεις διορισμών 

απολύσεων παραιτήσεων κ.λ.π 

υπαλλήλων 1947] 

2 87 Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, μεταθέσεις, 

αποσπάσεις, δημοσιεύσεις διορισμών 

Α/1α Μεταθέσεις, αποσπάσεις 

υπαλλήλων Έτος 1947] 

3 101
Διορισμοί, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, και άλλες μεταβολές 

δημοτικών. 

(οι  υποφ. 3-7 αποτελούσαν 

ενότητα)

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, 

παραιτήσεις, μετατάξεις, προαγωγαί 

υπαλλήλων 1947] 

4 99
Διορισμοί, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, και άλλες μεταβολές 

δημοτικών υπαλλήλων. 

(οι  υποφ. 4-7 αποτελούσαν 

ενότητα)

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, 

παραιτήσεις, μετατάξεις, προαγωγαί 

υπαλλήλων 1947] 

5 124
Διορισμοί και απολύσεις. Απολύσεις με βάση το Βασιλικό Διάταγμα της 

12.6.1947 περί εξυγιάνσεως δημοσίων υπαλλήλων. 

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, 

παραιτήσεις, μετατάξεις, προαγωγαί 

υπαλλήλων 1947]

6 104 Προσλήψεις, απολύσεις, μετατάξεις, μεταβολές υπαλλήλων. 

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, 

παραιτήσεις, μετατάξεις, προαγωγαί 

υπαλλήλων 1947]

7 92 Προσλήψεις, απολύσεις, μετατάξεις και μεταβολές υπαλλήλων. 

[Α/1α Διορισμοί, απολύσεις, 

παραιτήσεις, μετατάξεις, προαγωγαί 

υπαλλήλων 1947] 

19 1 84

Αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μεταβολές υπαλλήλων , 

απολύσεις, προαγωγές κ.ά. για τα έτη 1945 – 47. Περιλαμβάνονται 

έγγραφα για τη διάσωση του κεντρικού αντλιοστασίου από υπάλληλο 

του Δήμου.
[Πρακτικά Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου] / [Απολογίαι] 

2 168

Αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου για υπηρεσιακές μεταβολές και 

επιδόματα υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται στοιχεία για υπαλλήλους 

συνεργασθέντες με τα στρατεύματα κατοχής. 
[Πρακτικά Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου]

3 21
Έγγραφα για την εξαίρεση δημοτικών ιδρυμάτων από απαγόρευση 

προσλήψεων. 

Περιλαμβάνονται λευκές 

σελίδες.
[Πρακτικά Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου]

20 1 18
Αποφάσεις για πρόσληψη / απόλυση υπαλλήλων, αιτήσεις χορήγησης 

δανείων σε υπαλλήλους. 

[Α/2Δ Δ.Ο.Υ. Τμήμα Λογιστηρίου, 

Διαλ/σμου τρίτων, Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Γραφείο 

Διαχείρισης]



2 66

Αιτήσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης για πρόσληψη υπαλλήλων, 

αλληλογραφία Δήμου και Ισραηλιτικής Κοινότητας για τρόπο εκδόσεως 

πιστοποιητικών, κατάλογος παλιών αρχείων στους στάβλους Παπάφη, 

ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης.

[Α/2Α, Διεύθυνσις Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Γραφείον Πρωτοκόλλου, 

Κληρονομιών, Στατιστικής, 

Δημοτολογίου, Στρατολογίας και 

Φιλαρμονικής] 

3 399
Συντάξεις υπαλλήλων, αποφάσεις και δικαιολογητικά για χορήγηση 

επιδομάτων και κανονισμό συντάξεων. [Α/1Β Συντάξεις δημ. υπαλλήλων]

4 10 Έγγραφα σχετικά με μέτρα κατά της χολέρας. 
[Α/2ε, Ειδικός φάκελος με τα μέτρα 

κατά της χολέρας] 

5 53
Έγγραφα σχετικά με την καθαριότητα της πόλης, επισκευή αυτοκινήτων, 

πρόσληψη υπαλλήλων, δίκτυα φωτισμού και κόστος. 

[Α/2ΔΕ Υπηρ. Δ.Τ.Υ. Τμήμα 

κατασκευών, Γραφείον Υδραυλικών, 

Τμήμα Φωτισμού και κινήσεως, Τμήμα 

Καθαριότητας] 

6 10 Έγγραφα υπηρεσίας Δημοτικής Φιλαρμονικής. [Α/2α Φάκελος Φιλαρμονικής]

7 17 Προσκλήσεις μελών Δημαρχιακής Επιτροπής. 

[Α/2Γ Δημαρχ. Επιτροπής 

(Αποφάσεις αυτής, προσκλήσεις 

κ.λ.π.)] 

8 62 Έγγραφα Διεύθυνσης Υγιεινής, εγκρίσεις χορήγησης συνταγών. 
[Α/2ΣΤ Διεύθυνση Υγιεινής, 

Φαρμακεία, Ιατρεία κ.λ.π.] 

21 1 95
Αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, για νομικά θέματα, διορισμοί 

πληρεξούσιων δικηγόρων. 
[ΣΤ/1Α Δίκαι Δήμου, διορισμοί 

πληεξούσιων δικηγόρων]

2 48
Αποφάσεις για κατασχέσεις, κλήσεις, στοιχεία καταδικών, έγγραφα 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών. [ΣΤ/1Β Δικαστικαί Αρχαί]

3 83

Αποφάσεις ειδικού δικαστηρίου σχετικά με αφαίρεση εκλογικών 

δικαιωμάτων,  ποινές, κατάλογος πολιτών που έχασαν εκλογικά 

δικαιώματα, λόγω συνεργασίας τους με τους Γερμανούς. 

[ΣΤ/1β Πρόεδρον Πρωτοδικείου, 

Φάκελος απωλεσάντων τα εκλογικά 

των δικαιώματα] 

22 1 296

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για Λουτρά Σέδες, απαλλοτρίωση 

ιδιωτικών εκτάσεων, δαπάνες δημ. Νοσοκομείου, κατάλογος εσόδων – 

εξόδων Βρεφοκομείου, εξακρίβωση ιδιοκτησίας εκτάσεων, σχέδια 

περιοχής Λουτρών και Γραφείων Δ.Ο.Υ. 
[Φάκελος πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου]

2 222
Αποφάσεις του Δημοτικού Βρεφοκομείου και Δημοτικού Νοσοκομείου, 

εγκρίσεις δαπανών. 

(οι υποφάκελοι 2-5 αποτελούν 

ενότητα)
[Α/2Β Αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου] 

3 203

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό οδών, μεταθέσεις 

υπαλλήλων, έγκριση δαπανών, εισαγωγή βρεφών στο Βρεφοκομείο μαζί 

με ονόματα, υιοθεσίες παιδιών, τηλεγραφήματα για επέτειο 

απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης. 

(οι υποφάκελοι 2-5 αποτελούν 

ενότητα)
[Φάκελος πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου] 



4 260

Εγκρίσεις για χορήγηση δανείων, για δαπάνες, αποφάσεις 

Βρεφοκομείου, Δημοτικού Νοσοκομείου. Περιλαμβάνεται κατάλογος 

παιδιών που αναγράφει αίτια θανάτου και αριθμούς. 

(οι υποφάκελοι 2-5 αποτελούν 

ενότητα)
[Φάκελος πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου] 

5 347
Αποφάσεις Δημοτικού Βρεφοκομείου για δαπάνες, Δημ Νοσοκομείου. 

Περιλαμβάνονται συζητήσεις για την κατάργηση του Φ.Ε.Π. 

(οι υποφάκελοι 2-5 αποτελούν 

ενότητα)
[Φάκελος πρακτικών Δημοτικού 

Συμβουλίου] 

23 1 124
Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών με επιμετρήσεις εργασιών, προμήθειες 

υλικών για ανακαίνιση οδού Βασιλίσσης Σοφίας. 

Περιέχει έγγραφα και του 

1948.

[1946 – 1947 «Λεωφόρος Βασιλίσσης 

Σοφίας» «Ριζική Ανακαίνισις οδού 

Βασιλίσσης Σοφίας»]

2 81

Έγγραφα τεχνικών υπηρεσιών με τεχνικές επιμετρήσεις για την 

κατασκευή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, Ευαγγελίστριας και Σαράντα 

Εκκλησιών. 

[1946 – 1947 «Λεωφόρος Βασιλίσσης 

Σοφίας» «Ριζική Ανακαίνισις οδού 

Βασιλίσσης Σοφίας»]

3 189
Έγγραφα που αφορούν σε πρακτικά μειοδοτικής δημοπρασίας για την 

ανακαίνιση οδού Βασιλίσσης Σοφίας. 

[1946 – 1947 «Λεωφόρος Βασιλίσσης 

Σοφίας» «Ριζική Ανακαίνισις οδού 

Βασιλίσσης Σοφίας»]

4 164
Έγγραφα και αλληλογραφία που αφορούν σε δαπάνες για τη ριζική 

ανακαίνιση της οδού Βασιλίσσης Σοφίας. ομοίως

5 228
Έγγραφα με προϋπολογισμούς δαπανών, τιμολόγια, προσμετρήσεις 

εργασιών, για ανακαίνιση οδού Βασ. Σοφίας. ομοίως

24 1 62

Έγγραφα για έργα του Αρχιτεκτονικού Τμήματος περιόδου 1944 – 45, 

προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τιμολόγια, τοπογραφικά σχέδια 

νεκροταφείου Αγίας Φωτεινής κ.ά.

[1947 «Έργα εκτελεσθέντα δι’ 

αυτεπιστασίας. Χρήσεως 1944 – 45, 1945 

– 46, 1946 – 47» «Εκτυπώσεως 

φωτοτυπικών αντιγράφων» «Είσοδος 

Νεκροταφείου Αγίας Φωτεινής χρήσις 44- 

45»]

2 217

Έγγραφα που αφορούν σε έργα του Αρχιτεκτονικού Τμήματος περιόδου 

1945 – 46, όπως προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τιμολόγια, καταστάσεις 

πληρωμών, τοπογραφικά σχέδια νεκροταφείου Αγίας Φωτεινής κ.ά. 

[1947 «Φωτοτυπικής εκτυπώσεως χαρτών 

πόλεως» «Φωτοτυπικής εκτυπώσεως χαρτών και 

σχεδίων πόλεως» «Φωτοτυπικών εκτυπώσεων 

χαρτών σχεδίων πόλεως» «Επισκευής 15ου 

Φορολογικού Σταθμού παλαιού» «Κατασκευής 

μίας εξέδρας 25ης Μαρτίου 1946» «Κατασκευή 

κτιρίου Γραφείου Νεκροταφείου Αγίας 

Φωτεινής»] 

3 204
Έγγραφα που αφορούν σε έργα της περιόδου 1946 – 47, όπως 

προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τιμολόγια, καταστάσεις πληρωμών κ.α. 

[1947 «Σποραδικής συντηρήσεως 

διαφόρων Δημοτικών ακινήτων του 

Δήμου» «Σποραδικής συντηρήσεως 

διαφόρων Δημοτικών ακινήτων του 

Δήμου»] 



4 194

Έγγραφα που αφορούν σε έργα της περιόδου 1946 – 47, 

προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τιμολόγια, καταστάσεις πληρωμών, 

πρακτικά κ.α. 

[1947 «Προμήθειας 2 Γραφείων» 

«Τοποθετήσεως σκηνών και κατασκευής 

πασσάλων εις Λουτρά Σέδες» «Προμήθειας 

σχεδιαστικής ύλης του Αρχιτεκτονικού 

Τμήματος» «Τοποθετήσεως υαλοπινάκων των 

διαφόρων Νεκροταφείων του Δήμου» 

«Τοποθετήσεως υαλοπινάκων εις Δημοτικά 

Σφαγεία» «Κατασκευής τριών ξύλινων εσχαρίων 

προσεγγίσεως αυτοκινήτων καθαριότητας εις 

τον χώρον απορρίψεως απορριμμάτων της 

πόλεως»] 

5 285

Έγγραφα που αφορούν σε έργα Αρχιτεκτονικού Τμήματος περιόδου 

1946 – 47, όπως προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις, τιμολόγια, καταστάσεις 

πληρωμών, πρακτικά κ.α. 

[1947 «Επισκευής εξωθύρας Αποθήκης Νομής 

Σταύλων Παπάφη» «Επισκευής του νέου 15ου 

Φορολογικού Σταθμού» «Επισκευής 

Φωταγωγού Λουτρών Καθαριότητας» 

«Επισκευής του Μηχανουργείου του Δήμου και 

της αποθήκης αυτού οδού Μανουσογιαννάκη» 

«Επισκευής Σταύλων Βαρδαρίου»]

25 1 71

Έγγραφα που αφορούν σε φόρους εγχώριων προϊόντων και κατάργηση 

αυτών, ενίσχυση ταμείου ένωσης φοροτεχνικών, αποδοχές υπαλλήλων, 

απαλλοτριώσεις κτημάτων, καταστάσεις αναγκαίων εντύπων υπηρεσιών, 

οικονομικές ενισχύσεις κ.ά.

[1947«Φάκελλος Διαφόρων Σχεδίων, 

εγγράφων και αρχείων, διαταγών και 

εγκυκλίων κ. Δημάρχου», «Φάκελλος 

Διαφόρων Σχεδίων εγγράφων Δ/σεως 

Οικονομικών υπηρεσιών»] 

2 82

Έγγραφα που αφορούν σε άδειες, διορισμούς, μισθοδοσία, ωράριο, 

μετακινήσεις υπαλλήλων και εργατών, οικονομικές ενισχύσεις σε 

υπαλλήλους και πληγέντες πληθυσμούς Β. Ελλάδος, μετονομασία 

στρατοπέδου, δημοτικά έσοδα – έξοδα κ.α.

[1947 «Φάκελλος αρχείον 

εγκυκλίων και διαταγών κ. 

Δημάρχου»]

26 1 149

Έγγραφα που αφορούν σε δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης 

υπόστεγων, δημοτικών σφαγείων, πεζοδρομιών, οδών, μέτρων και 

σταθμών. 

[1947 «Κανονισμοί, Βεβαιώσεις και 

εισπράξεις φόρων, τελών και 

δικαιωμάτων οικονομικών ετών 

1940 – 1947»] 

27 1 35 Ληξιαρχικά έγγραφα. 
[Γ/1 β Γ/2 β 1947] / [Φάκελλος Γ/2 

β Ληξιαρχείον κ' Ληξιαρχικά 1947]

2 90
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν την 

Επιτροπή Εκποιήσεως Εφοδίων Εξωτερικού, το Τελωνείο, το Λιμενικό. 

Ομοίως / [Φάκελλος Γ/2 ΣΤ Γραφείον 

Σχεδίου Πόλεως Κτηματική Ομάς 

Νομομηχανικόν Επιθ. Δημοσ. Έργων 

Ταμείον Μονίμων Οδοστρωμάτων κ'  

Σ.Ε.Κ. 1947, Φάκελλος Γ/2 Α Τ.Τ.Τ. 

1947, Φάκελλος Γ/2 Η Λιμενικά 

Τελωνειακά Λιμενικόν Ταμείον κ' 

Κρατικόν Χημείον]



3 368

Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν το 

Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματικό Γραφείο και την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ανταλλάξιμων Μουσουλμανικών Κτημάτων.

Ομοίως / [Φάκελλος Γ/2 β Δημοσ. 

Κτημάτων Υποθηκοφυλακείον Κεν. 

Γραφείον Ανταλλαγής 1947]

4 110
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν φυλακές και 

σωφρονιστικά ιδρύματα. 
ομοίως / [Φάκελλος Γ/2 Θ Φυλακαί 

Σωφρονιστήρια 1947]

5 77
Έγγραφα στρατιωτικών θεμάτων περί ανυποταξίας, εύφημης μνείας, 

μετονομασίας στρατοπέδων. 
ομοίως / [Φάκελλος Γ/1 β Στρατιωτ. 

Αρχών εν γένει 1947]

6 341
Τοιχοκολλήσεις – δημοσιεύσεις διακηρύξεων που αφορούν στρατιωτικές 

αρχές.  

(oι υποφ. 5 και 6 αποτελούσαν 

ενότητα)
ομοίως / [Φάκελλος Γ/1 β Στρατιωτ. 

Αρχών εν γένει 1947]

7 156
Αλληλογραφία Δήμου με Γεν. Διοίκηση Μακεδονίας και Νομαρχία για 

διευθέτηση θεμάτων. 

ομοίως / [Φάκελλος Γ/1 Α Γενική 

Διεύθυνσις Μακεδονίας κ' 

Νομαρχίας 1947]

28 1 355

Κοινοποιήσεις αποφάσεων Νομαρχίας προς Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν πιστώσεις, προμήθειες, πληρωμές, 

καταβολές. [Γ/1 1950 : 23/2/1947]

2 231

Κοινοποιήσεις αποφάσεων Νομαρχίας προς Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών για κατασκευή έργων, συντήρηση ακινήτων και οδών, 

προμήθεια υλικών, επισκευές. [Γ/1 1950 : 23/2/1947]

3 127
Κοινοποιήσεις αποφάσεων της Νομαρχίας προς το Δημοτικό 

Βρεφοκομείο, το Δημοτικό Νοσοκομείο και τη Διεύθυνση Υγιεινής. [Γ/1 1950 : 23/2/1947]

4 167
Κοινοποιήσεις αποφάσεων της Νομαρχίας προς το Δημ. Συμβούλιο, τη 

Δημ. Επιτροπή και το Γραφείο του Δημάρχου. 

Περιλαμβάνονται 2 

τοπογραφικά σχέδια. (οι υπ. 1-

4 αποτελούσαν ενότητα). [Γ/1 1950 : 23/2/1947]

1948 1 1 74 Πιστοποιητικά οδηγών αυτοκινήτων του δήμου. Περιέχει 4 φωτογραφίες. 

2 127 Αιτήσεις οδοκαθαριστών για τη χορήγηση αδειών. Περιέχει 2 φωτογραφίες. 

3 140 Αιτήσεις οδοκαθαριστών για τη χορήγηση αδειών. Περιέχει 2 φωτογραφίες. 

4 128
Αιτήσεις οδοκαθαριστών για πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, οικονομική 

βοήθεια, διορισμό κ.ά. Περιέχει 3 φωτογραφίες. 

5 103 Αιτήσεις οδοκαθαριστών για διάφορα θέματα. Περιέχει 2 φωτογραφίες. 

6 143
Έγγραφα που αφορούν τον οδοκαθαριστή Στ. Ζαβό (απόλυση, απολογία, 

αίτηση για πιστοποιητικό προϋπηρεσίας κ.ά.)

7 37 Διάφορες αιτήσεις υπαλλήλων. Περιέχει 1 φωτογραφία. 



2 1 226

Αλληλογραφία για ζητήματα που αφορούν οδοκαθαριστές του δήμου, 

χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, οικονομική βοήθεια, άδειες 

κ.ά. Περιέχει 7 φωτογραφίες.

2 172

Αλληλογραφία για ζητήματα που αφορούν οδοκαθαριστές του δήμου, 

χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, οικονομική βοήθεια, άδειες 

κ.ά. Περιέχει 5 φωτογραφίες

3 216 Αλληλογραφία για ζητήματα που αφορούν οδοκαθαριστές του δήμου. Περιέχει 8 φωτογραφίες. 

4 194 Αλληλογραφία για ζητήματα που αφορούν οδοκαθαριστές του δήμου. 

Περιέχει 16 φωτογραφίες. (οι 

υποφάκελοι 1-4 αποτελούσαν 

ενότητα)

3 1 35 Περιλήψεις δημοσιεύσεων διορισμού και απολύσεων. 

2 37 Μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων. 

3 213 Διορισμοί, απολύσεις, μετατάξεις δημοτικών υπαλλήλων.

4 494 Άδειες δημοτικών υπαλλήλων.  

5 174 Ποινές και κλήσεις σε απολογία δημοτικών υπαλλήλων. 

6 173 Ποινές και κλήσεις σε απολογία δημοτικών υπαλλήλων. (συνέχεια υποφ. 5)

7 44 Αποστολή ανακοινώσεων προς δημοτικούς υπαλλήλους. 

8 20
Αιτήσεις Δήμου προς Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης για έκδοση 

νομιμοφροσύνης των υπό διορισμό υπαλλήλων. 

9 93 Διάφορα. 

4 1 149 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

(όλοι οι υποφάκελοι 

αποτελούν μία ενότητα)

2 148 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

3 149 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

4 147 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

5 108 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

6 142 Αιτήσεις υπαλλήλων για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας. 

5 1 134 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το προσωπικό. 



2 152
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

3 141
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. (συνέχεια υποφ. 2)

4 147
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν προμήθεια διαφόρων 

ειδών. 

5 154
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

6 72 Οικονομικές υποχρεώσεις και δαπάνες. 

7 164 Διάφορα.

6 1 208 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το προσωπικό. 

2 108
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

3 101
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ή άλλη ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. (συνέχεια υποφ. 2)

4 100
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

5 173
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή διαφόρων έργων 

μέσα στην πόλη. 

6 124 Οικονομικές υποχρεώσεις και δαπάνες. 

7 33
Αποφάση δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση προϋπολογισμού 

εσόδων και εξόδων έτους 1948 – 1949.

8 161 Διάφορα. 

7 1 149
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων 

στρατιωτικών αρχών. 

(οι υποφάκελοι 1-4 αποτελούν 

ενότητα)

2 149
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων 

στρατιωτικών αρχών. 

3 226
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων 

στρατιωτικών αρχών. 

4 91
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων 

στρατιωτικών αρχών. 

5 237

Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων υπηρεσιών 

δημοσίων κτημάτων, υποθηκοφυλακείου, κεντρικού γραφείου 

ανταλλαγής. 

(οι υποφάκελοι 5-7 αποτελούν 

ενότητα)



6 235
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων δημοσίων 

κτημάτων υποθηκοφυλακείου, κεντρικού γραφείου ανταλλαγής. 

7 261
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων υπηρεσιών δημοσίων κτημάτων 

υποθηκοφυλακείου, κεντρικού γραφείου ανταλλαγής. 

8 1 179 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το προσωπικό. 

2 119
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, σωματεία, ασθενείς.

3 163
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

4 105
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

5 62 Οικονομικές υποχρεώσεις και δαπάνες του δήμου. 

6 46
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατάργηση ή μη 

των υφιστάμενων δικών μεταξύ δήμου – πολιτών. 

7 84 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιστροφή φόρων. 

8 157 Διάφορα. 

9 1 21
Αλληλογραφία με ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης για θέματα που αφορούν 

στο προσωπικό του δήμου. 

2 111 Αλληλογραφία με Νομαρχία και Γενική Διεύθυνση Μακεδονίας. 

3 54
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) προκήρυξης 

δημοπρασιών Σωφρωνιστικών Καταστημάτων. 

4 41 Αλληλογραφία με στρατιωτικές αρχές. 

5 161
Αποδεικτικά δημοσιεύσεων (τοιχοκολλήσεων) διακηρύξεων του Α΄ 

Τελωνείου Θεσσαλονίκης. 

6 195 Αλληλογραφία Διεύθυνσης Οικονομικού Υπηρεσιών με την Ε΄ Εφορία. 

(οι υποφ. 6-9 αποτελούν 

ενότητα)

7 189 Αλληλογραφία Διεύθυνσης Οικονομικού Υπηρεσιών με την Ε΄ Εφορία.

8 155 Αλληλογραφία Διεύθυνσης Οικονομικού Υπηρεσιών με την Ε΄ Εφορία.

9 134 Αλληλογραφία Διεύθυνσης Οικονομικού Υπηρεσιών με την Ε΄ Εφορία.



10 1 99 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το προσωπικό. 

2 118
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση σε άπορους, 

σωματεία, ασθενείς. 

3 110 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για προμήθεια διαφόρων ειδών. 

4 59
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή διαφόρων έργων 

μέσα στην πόλη. 

5 53 Οικονομικές υποχρεώσεις και δαπάνες του δήμου. 

6 84
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

7 175 Διάφορα. 

11 1 36

Αίτηση της Α.Ε. ΥΦΑΝΕΤ στο δήμο α) την κατασκευή γέφυρας στην 

Παπάφη, β) την επισκευή και επέκταση της οδού Ομήρου και γ) την 

επισκευή της οδού Περδίκκα. 

2 62 Αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Υγιεινής (φαρμακεία, ιατρεία). 

3 68 Αλληλογραφία του Δήμου με διάφορες υπηρεσίες. 

4 18 Αλληλογραφία με μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

5 473

Επιστολή αναφοράς στη γενική Δ/ση Βορείου Ελλάδος για να 

νομιμοποιηθεί η δαπάνη επισκευής του υπ’ αριθμ. 30046 επιβατικού 

αυτοκινήτου.

12 1 106
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

δήμου. 

2 144
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

(οι υποφ. 2 – 5 αποτελούν 

ενότητα)

3 131
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

4 123
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

5 133
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. 

6 92 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε διάφορες δαπάνες.

7 68
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 



8 28
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο Δημοτικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

9 22
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

10 67 Διάφορα. 

13 1 150
Αλληλογραφία με το πρωτοδικείο για τους πολίτες που έχασαν τα 

εκλογικά τους δικαιώματα. 

2 112 Δίκες που αφορούν το δήμο και διορισμοί πληρεξούσιων δικηγόρων. 

3 217
Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης για δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

4 30 Αλληλογραφία του δήμου με δικαστικές αρχές. 

14 1 185
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

(όλοι οι υποφάκελοι 

αποτελούν ενότητα)

2 185
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

3 190
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

4 210
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

5 205
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

6 158
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (Δ/νση συντάξεων, ταμείο 

ασφάλισης, Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, ελεγκτικό συνέδριο). 

15 1 100 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. 

2 72
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση σε 

σωματεία, ασθενείς και απόρους. 

3 149
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. 

4 22
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή 

διαφόρων έργων μέσα στην πόλη. 

5 80 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε δαπάνες του δήμου. 

6 91
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην επιστροφή 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων. 



7 30
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο δημοτικό 

νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 

8 148 Διάφορα. 

16 1 131
Αλληλογραφία με φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, άσυλα, 

γηροκομεία. 

2 100
Αλληλογραφία με φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, άσυλα, 

ψυχιατρεία, γηροκομεία. (συνέχεια υπ. 1)

3 81
Αλληλογραφία με εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, σωματεία 

και συλλόγους. 

4 147 Αλληλογραφία με κοινότητες, δήμους. 

5 69
Αλληλογραφία με προξενεία, κοινότητες, ελεγκτικό συνέδριο, τράπεζες 

και χρηματιστήρια, ιερά μητρόπολη. 

17 1 130 Αιτήσεις κατοίκων της Θεσσαλονίκης για διορισμό τους στον δήμο. Περιέχει 1 φωτογραφία. 

2 135 Αιτήσεις κατοίκων της Θεσσαλονίκης για διορισμό τους στον δήμο. Περιέχει 4 φωτογραφίες. 

3 150 Αιτήσεις πολιτών για οικονομική ενίσχυση και έκδοση πιστοποιητικών. 

4 155 Αιτήσεις πολιτών για οικονομική ενίσχυση και έκδοση πιστοποιητικών. (συνέχεια υπ. 3)

5 198 Αιτήσεις πολιτών για οικονομική ενίσχυση και έκδοση πιστοποιητικών. (συνέχεια υποφ. 3 και 4)

6 15 Αιτήσεις δικαστικών κλητήρων για τον ορισμό τους ως εκτιμητών. 

18 1 217

Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στην έγκριση αποφάσεων του αδελφάτου δημοτικού 

νοσοκομείου.

2 213

Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στην έγκριση αποφάσεων του αδελφάτου δημοτικού 

νοσοκομείου. (συνέχεια υποφ. 1)

3 177
Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση του οργανισμού 

εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.

4 34
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό και 

στην προμήθεια διαφόρων ειδών. 

5 53

Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στην ανακοίνωση συγχαρητηρίων, τηλεγραφημάτων και στην 

έκφραση επαίνων



6 42 Διάφορα. 

19 1 171 Χορήγηση πιστοποιητικών από το δήμο σε διάφορους υπαλλήλους. 

2 64
Υπηρεσιακά σημειώματα προς το γραφείο προσωπικού για θέματα που 

αφορούν στο έκτακτο προσωπικό. 

20 1 157

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Οικονομικό έτος 1939 – 

1940. 

[1939 – 1948 «Φάκελλος Δικαιώματος 

εκμεταλλεύσεως σαρωμάτων και 

απορριμμάτων χρήσεως 1938/39 και 

1939/40» «Φάκελλος Δικαιώματος 

εκμεταλλεύσεως σαρωμάτων και 

απορριμμάτων χρήσεως 1939/40»] 

2 156

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Οικονομικό έτος 1940 – 

1941. 

[1939 – 1948 «Φάκελλος 

Δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 

σαρωμάτων και απορριμμάτων 

χρήσεως 1940/41»] 

3 172

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Οικονομικό έτος 1941 – 

1942. 

[1939 – 1948 «Φάκελλος 

Δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 

σαρωμάτων και απορριμμάτων 

χρήσεως 1940/41»] 

4 97
Έγγραφα που αφορούν δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Έτος 1942 – 43. 

[1939 – 1948 «Φάκελλος 

Δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 

σαρωμάτων και απορριμμάτων 

χρήσεως 1942 - 1943»] 

5 62
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Έτος 1943 – 44. 

[1939 – 1948 «Φάκελλος 

Δικαιώματος εκμεταλλεύσεως 

σαρωμάτων και απορριμμάτων 

χρήσεως 1943 - 1944»]

6 33

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Οικονομικό έτος 1945 – 

46.

[1939 – 1948 «Φάκελλος 

Δικαιώματος τέλους σαρωμάτων 

και απορριμμάτων χρήσεως 1945 - 

46»] 

7 81

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικίασης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης σαρωμάτων και απορριμμάτων. Οικονομικό έτος 1947 – 

48. [1939 – 1948 «Χρήσις 1947 - 48»] 

21 1 191
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε καταβολή φόρων εγχώριων 

προϊόντων. Περιέχει έγγραφα του 1947. [1948 «Νόμοι – Διατάγματα»] 

2 121
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων των 

συνοικισμών Άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα κ.α. 



3 126
Έγγραφα αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων των συνοικισμών 

Χαριλάου, Καισαρείας, Οσίας Ξένης κ.α. 

4 169
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών.

(οι υποφάκελοι 4 – 12 

αποτελούν μία ενότητα)

5 123
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

6 84
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

7 131
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

8 115
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

9 157
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

10 123
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

11 80
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

12 111
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων 

συνοικισμών. 

13 395
Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις εγγραφής υπαλλήλων σε 

κατάλογο τελών καθαριότητας. Περιέχει έγγραφα του 1954. 

22 1 191

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε τιμές φορολογούμενων 

προϊόντων, καταστάσεις δασμολογίων, τροπολογίες κ.α. Περιέχει και 

έγγραφα του 1945 – 47
[1948 «Φάκελος αποφάσεων 

επιτροπών Ν.Δ. 1515»] 

23 1 51

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε συντάξεις, προσαυξήσεις, 

επιδόματα όπως κοινοποιήσεις και επιδόσεις ελεγκτικού συνεδρίου, 

υποβολή δικαιολογητικών κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1946. 
[1948 «Γενικό Αρχείο 1947 – 48 

Διάφορα»] 

2 32
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσίες, συντάξεις και 

αποζημιώσεις. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1922–26, 1931, 1942–1945.

[1948 «Γραφείο Εργ. Και 

Πληροφοριών Δακτυλογράφος – 

Ερμ. Ζαχοπούλου»] 

3 36
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε συντάξεις, μισθοδοσίες και 

χορηγίες συμμετεχόντων πολέμου. 

Περιέχει έγγραφο του 1936 και 

των ετών 1941, 1943, 

1945–47. [1948 «»] 

4 129

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε μισθοδοσίες, επιδόματα, 

διορισμούς υπαλλήλων και λειτουργικά ζητήματα του δημοτικού 

νοσοκομείου και του δημοτικού βρεφοκομείου “Άγιος Στυλιανός”. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1939 και 1943 – 1950. [1948 «Υπ’ όψιν»]



5 85
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές και 

συντάξεις όπως αιτήσεις, εκθέσεις, ΦΕΚ κ.α. 

[1948 «Νομοθ. Δ/γματος περί 

Συντάξεως Δημοτικών Υπαλλήλων 

(αντίγραφα σχετικών εγγράφων 

κτλ)»]

24 1 130 Μίσθωση ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων από τον Δήμο. (έγγραφα ετών 1943-1944) [11, Αρχείον]

2 73
Μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων από τον Δήμο / Μίσθωση δημοτικών 

ακινήτων από ιδιώτες. (έγγραφα των ετών 1944-1945) [11, Αρχείον]

3 147 Μίσθωση ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων από τον Δήμο. (έγγραφα 1946) [11, Αρχείον]

4 148 Μίσθωση δημοτικών ακινήτων/επαγγελματικών χώρων από ιδιώτες.

(έγγραφα 1946). Περιλαμβ. 

τοπογραφικό σχέδιο. [11, Αρχείον]

5 152
Μίσθωση δημοτικών ακινήτων/επαγγελματικών χώρων από ιδιώτες. 

Μίσθωση ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων από τον Δήμο/ (έγγραφα 1947) [11, Αρχείον]

6 51 Κτήμα Σκλαβούνου. Μεσεγγυούχοι αγοράς Μοδιάνο.

Περιλαμβάνεται τοπογραφικό 

σχέδιο. [11, Αρχείον]

25 1 160

Έγγραφα προς διάφορες υπηρεσίες για θέματα υπαλλήλων και 

περίθαλψη αναπήρων πολέμου. Περιλαμβάνονται: Τηλεγραφήματα του 

Δημάρχου προς πολιτικά πρόσωπα με αφορμή κάποια εορτή και έγγραφο 

των Γ.Α.Κ. για ίδρυση Αρχείων Δήμου Θεσσαλονίκης. 

2 361
Έγγραφα σχετικά με το Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το 

Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός». 

3 126

Έγγραφα σχετικά με χορήγηση πιστοποιητικών συγγενείας σε 

Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκης. Αλληλογραφία Δημάρχου σχετικά με 

εργασιακά ζητήματα, εκλογές, προμήθειες, διατάξεις περί τελών 

χαρτοσήμου. 

Περιλαμβάνονται: 3 

αποκόμματα εφημερίδων και 

σχέδια έργων στην οδό 

Βασιλίσσης Σοφίας. 

4 42

Έγγραφα της Υπηρεσίας Εφοδιασμού και της ΟΥΝΡΑ σχετικά με 

χορήγηση διαφόρων προϊόντων σε υπαλλήλους του Δήμου. 

Περιλαμβάνονται: Διάγγελμα του Προέδρου της Κυβερνήσεως (1945) 

και Έκθεση Δημοσίου (1943). 

1949 1 1 143 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομικά θέματα. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

2 207

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 

άπορους δημότες, σε οργανώσεις/φορείς, σε δημοτικούς υπαλλήλους, για 

πληρωμή νοσηλίων απόρων και για δωρεάν παραχώρηση υλικού σε 

οργανώσεις/φορείς. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]



3 174

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για τεχνικά θέματα, κατασκευή 

έργων, επισκευή, συντήρηση, αντικατάσταση, καθαρισμός, 

αποκατάσταση ζημιών και φθορών, κατεδάφιση αυθαιρέτων, συντήρηση, 

καλλιέργεια, άρδευση, διαμόρφωση κήπων και δενδροστοιχιών, 

καταγγελίες/παράπονα. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

4 120

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για δημοτική περιουσία (περιουσία Δ. 

Θ. και ιδιωτική περιουσία σε δημοτική χρήση), δικαιώματα χρήσης, 

εκμετάλλευσης, φόροι/τέλη, διάφορα. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

5 183

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για θέματα προσωπικού. Αφορούν: 

προσλήψεις, πληρωμές, επιδόματα, οφειλές, πρόστιμα, χορήγηση 

δανείου, οδοιπορικά/ αποζημιώσεις, εκλογή δημοτικού αντιπροσώπου σε 

επιτροπές/οργανώσεις, διάφορα. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

6 89
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου σχετικά με κανονισμούς και ειδικούς 

οργανισμούς (ψήφιση, τροποποίηση/συμπλήρωση άρθρων, διάφορα). [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

7 31

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου σχετικά με: τιμητικές προσφορές, 

ανακοινώσεις, μνείες, ψηφίσματα, δωρεάν παραχώρηση χώρου ταφής ή 

ανέγερσης τάφου. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

8 25 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου. Αφορούν νομικά θέματα. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

9 98
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το δημοτικό νοσοκομείο 

και το δημοτικό βρεφοκομείο. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

10 87
Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν τα δημοτικά λουτρά 

Σέδες. [1949 Γ/1 α «11146 – 23213»]

2 1 181
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου σχετικά με προμήθεια, μίσθωση, 

πληρωμή υλικού, υπηρεσιών, πληρωμές/αποζημίωση φορέων. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

2 102

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση, νοσηλεία, βοηθήματα σε άπορους δημότες, σε υπαλλήλους, 

δωρεάν παραχώρηση υλικού κ.α. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

3 81

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε τεχνικά ζητήματα, 

κατασκευή έργων, συντήρηση, καλλιέργεια κήπων, δενδροστοιχιών, 

διάφορα. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

4 221

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε οικονομική 

ενίσχυση, νοσηλεία, βοηθήματα σε άπορους δημότες, σε υπαλλήλους, 

δωρεάν παραχώρηση υλικού. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]



5 34

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε κανονισμούς, 

ειδικούς οργανισμούς, ψήφιση, τροποποίηση/συμπλήρωση άρθρων, 

διάφορα. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

6 54 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν νομικά θέματα. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

7 50
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε δημοτική περιουσία, 

φόρους/τέλη. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

8 70
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο δημοτικό 

νοσοκομείο και το δημοτικό βρεφοκομείο. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

9 9 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για τα δημοτικά λουτρά Σέδες. [1949 Γ/1 α «23311 – 33476»]

3 1 131

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για οικονομικά θέματα, προμήθεια, 

μίσθωση, πληρωμή υλικού, υπηρεσιών, πληρωμές/αποζημίωση φορέων 

(εκτός Δ.Θ.). [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

2 130
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 

άπορους δημότες, φορείς/οργανώσεις, δημοτικούς υπαλλήλους, νοσήλια. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

3 198

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για τεχνικά θέματα, κατασκευή 

έργων, επισκευή, συντήρηση, ανέγερση, καλλιέργεια κήπων, 

δενδροστοιχιών, καταγγελίες/παράπονα. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

4 201

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για το προσωπικό, πληρωμές, 

αποζημιώσεις, επιδόματα, άδειες, οδοιπορικά, εκλογή δημοτικού 

εκπροσώπου σε επιτροπές, φορείς/οργανώσεις, κ.ά. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

5 17
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν κανονισμούς και 

ειδικούς οργανισμούς. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

6 51
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν το δημοτικό 

βρεφοκομείο. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

7 45

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για δημοτική περιουσία, ιδιωτική 

περιουσία σε δημοτική χρήση, δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης, 

φόροι/τέλη. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

8 12 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε νομικά θέματα. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

9 11

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τιμητικές προσφορές, 

ανακοινώσεις, μνείες, ψηφίσματα, δωρεάν παραχώρηση χώρου ταφής ή 

ανέγερση τάφου. [1949 Γ/1 α «33477 – 41847»] 

4 1 112
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Α και Β. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]



2 80
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Ι. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]

3 119
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Κ και Λ. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]

4 109
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Μ και Ο. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]

5 140
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Π, Ρ, Σ. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]

6 106
Υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για συντάξεις και βοήθημα για όσους 

δεν συνταξιοδοτούνται από τον Δ. Θ. Επώνυμο από Τ, Φ, Χ. [1949 Α/1 β «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»]

5 1 326

Έγγραφα που αφορούν σε πειθαρχικές ποινές υπαλλήλων, όπως: κλήσεις 

σε απολογία, ποινές (επίπληξη, πρόστιμο, προειδοποίηση, προσωρινή 

απόλυση). [1949 Α/1 α «»]

2 50 Έγγραφα που αφορούν σε μεταθέσεις/αποσπάσεις υπαλλήλων. [1949 Α/1 α «»]

3 40 Έγγραφα που αφορούν σε υπερωρίες δημοτικών υπαλλήλων. [1949 Α/1 α «»]

4 33

Περιλήψεις αποφάσεων δημάρχου για διορισμό, απόλυση και προαγωγή 

δημοτικών υπαλλήλων προς καταχώρηση σε τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. της 

εφημερίδας της κυβερνήσεως. [1949 Α/1 α «»]

5 12
Αλληλογραφία με το Συμβούλιο Νομιμοφροσύνης της Νομαρχίας 

Θεσσαλονίκης και με υπηρεσία εφοδιασμού και διανομών. [1949 Α/1 α «»]

6 79
Έγγραφα που αφορούν σε άδειες δημοτικών υπαλλήλων (ενημερωτικά 

σημειώματα). [1949 Α/1 α «»]

7 315
Έγγραφα που αφορούν σε άδειες δημοτικών υπαλλήλων (ενημερωτικά 

σημειώματα). [1949 Α/1 α «»]

8 153
Έγγραφα που αφορούν σε άδειες δημοτικών υπαλλήλων (ενημερωτικά 

σημειώματα). [1949 Α/1 α «»]

9 74 Έγγραφα σχετικά με διάφορα υπαλληλικά θέματα/υποθέσεις. [1949 Α/1 α «»]

10 68
Έγγραφα σχετικά με διοικητικά θέματα/υποθέσεις (διορισμοί, απολύσεις, 

συντάξεις, προαγωγές) και διάφορα νομικά θέματα. [1949 Α/1 α «»]

6 1 145
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. 
[1949 «Φ.Π. Προσωπικά 1949. Φάκελος 

Πιστοποιητικών Προσωπικού»]

2 151
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως



3 126
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως

4 165
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως

5 111
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως

6 136
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως

7 46
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας προσωπικού. Χειρόγραφος κατάλογος 

ονομάτων. ομοίως

7 1 63 Διορισμοί υπαλλήλων στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

[1949 Α/1 α «Διορισμοί, 

Απολύσεις, Προαγωγαί, Ηθικαί 

Αμοιβαί»]

2 151 Παράταση ισχύος «συμβάσεων» και παραμονή στην υπηρεσία. ομοίως

3 95
Απολύσεις υπαλλήλων λόγω μεταρρυθμίσεων στη νομοθεσία, 

ανικανότητας προς εργασία και νόσου. ομοίως

4 14
Απολύσεις υπαλλήλων λόγω γήρατος και συμπληρώσεως 65ου έτους 

ηλικίας και διαγραφή λόγω θανάτου. ομοίως

5 16
Αποφάσεις (περιλήψεις) δημοτικού συμβουλίου/δημάρχου όπου 

περιλαμβάνονται ταυτόχρονα διορισμοί, απολύσεις και διαγραφές. ομοίως

6 4 Παραιτήσεις δημοτικών υπαλλήλων. ομοίως

7 20 Προαγωγές δημοτικών υπαλλήλων. ομοίως

8 190 Απόλυση δημοτικών υπαλλήλων υπηρεσίας Φ.Ε.Π. ομοίως

8 1 439
Αποσπάσματα πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου με αποφάσεις 

Αδελφάτου Δημοτικού Νοσοκομείου. [1949 Α/2 β «Πρακτικά Δ.Σ.»]

2 581
Αποσπάσματα πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου με αποφάσεις 

Αδελφάτου Δημοτικού Νοσοκομείου. [1949 Α/2 β «Πρακτικά Δ.Σ.»]

3 75
Αποσπάσματα πρακτικών οικονομική βοήθεια σε φορείς, ευχαριστίες, 

παράπονα. [1949 Α/2 β «Πρακτικά Δ.Σ.»]

9 1 95

Αλληλογραφία με κοινότητες, δήμους, ένωση δήμων, συμβούλιο 

επικρατείας (ευχαριστίες, ευχές, αιτήσεις πιστοποιητικών, προσκλήσεις 

κ.λ.π.). 

[1949 Ε/1 Α «Κοινότητες, Δήμοι, 

Ένωσις Δήμων, Συμβούλιον 

Επικρατείας»]

2 382
Αλληλογραφία με ελεγκτικό συνέδριο και μετοχικό ταμείο στρατού 

ξηράς.  

[1949 Ε/1 Β «Ελεγκτικόν συνέδριον 

Μετοχ. Ταμείου του κατά Γην 

Στρατού»] 



3 6 Αλληλογραφία με την Ισραηλιτική κοινότητα.  

[1949 Ε/1 Γ «Αλληλογραφία σχετική με 

Ισραηλιτική, Αρμενική και λοιπές 

κοινότητες»]

4 128 Αλληλογραφία με πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σχολεία και ωδεία. 

[1949 Ε/1 Δ «Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης 

σχολεία εν γένει κρατικόν ωδείον και 

ωδεία εν γένει»] 

5 13 Αλληλογραφία με εθνικό τυπογραφείο. 
[1949 Ε/1 Ε «Εθνικόν 

τυπογραφείον»]

6 84
Αλληλογραφία με εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, σωματεία, 

συλλόγους. 

[1949 Ε/2 Α «Εμπορικά και 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια 

Σωματεία Σύλλογοι»] 

7 243
Αλληλογραφία με φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, σανατόρια, 

γηροκομεία, ψυχιατρεία. 

[Ε/2 Β 1949 «Φιλανθρωπικά ιδρύματα εν 

γένει Νοσοκομεία άσυλα Σανατόρια, 

Γηροκομ. και Ψυχιατρεία»]

8 8 Αλληλογραφία για θέματα προσωπικού. [1949 Ε/2 Δ «»] 

9 9 Αλληλογραφία με προξενικές αρχές, αγροτική τράπεζα. 
[1949 Ε/3 α «Προξενικαί Αρχαί 

Αγροτική Τράπεζα»] 

10 17
Αλληλογραφία με κρατική εκμετάλλευση τροχιοδρόμων και 

ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης.
[1949 Ε/3 β «Τροχιοδρόμος – 

Ηλεκτροφωτισμός 1949»] 

10 1 99
Έγγραφα για επισκευή και υδροχρωματισμό των σταθμών ΦΕΠ, 

πρωτόκολλα παραλαβής έργου, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις κ.α. 

[1949 «Δ/σις τεχν. Υπηρεσιών. Φάκελλος 

πιστώσεων από 7 – 27. Χρήσις 1948 – 1949» 

«Έγγραφα περί επισκευής και υδροχρωματισμού 

φορολογικών σταθμών Φ.Ε.Π.»] 

2 104
Έγγραφα για την επισκευή ναού Αγ. Παρασκευής, πρωτόκολλα 

παραλαβής έργου, προϋπολογισμοί, επιμετρήσεις κ.ά. 
[1949 «Έγγραφα περί επισκευής 

ιερού ναού Αγ. Παρασκευής»] 

3 123

Έγγραφα για την κατασκευή ξύλινης θύρας του νεκροταφείου Αγ. 

Φωτεινής όπως πρωτόκολλα παραλαβής έργου, προϋπολογισμοί, 

επιμετρήσεις κ.α. 

[1949 «Έγγραφα περί περιφράξεως 

και κατασκευής ξύλινης θύρας μετά 

σιδηρού ελάσματος του 

νεκροταφείου Αγ. Φωτεινής»]

4 132

Έγγραφα για την επισκευή υπόστεγου μηχανουργείου της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας όπως πρωτόκολλα παραλαβής έργου, 

απολογισμοί, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, συμφωνητικά κ.α. 

[1949 «Επισκευή υπόστεγου μηχανουργείου της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας του δήμου» 

«Έγγραφα παλαιάς μελέτης για την μερική 

επισκευή του διαμερίσματος του κτιρίου του 

μηχανουργείου του δήμου επί της οδού 

Μανουσογιαννάκη (χρησιμοποιούμενου από την 

πυροσβεστική υπηρεσία Θεσ/νίκης)»] 

5 224

Έγγραφα που αφορούν σε συντηρήσεις δημοτικών ακινήτων, 

πρωτόκολλα παραλαβής έργου, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, 

καταστάσεις πληρωμών κ.α. 

[1948 – 1949 «Έγγραφα 

σποραδικής συντηρήσεως διαφόρων 

δημοτικών ακινήτων του δήμου»] 



6 112

Έγγραφα για έγκριση μελέτης και πίστωσης για μικροεπισκευές στα 

λουτρά Σέδες, επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, δελτία κίνησης εργατών 

κ.α. 

[1949 «Φάκελλος εγκρίσεως μελέτης και 

πιστώσεως Δρχ. 2000000 διά 

μικροεπισκευές και συμπληρώσεις των 

εις Σέδες κτιριακών εγκαταστάσεων των 

δημοτικών λουτρών»] 

7 72

Έγγραφα για επισκευή επίπλων και σκευών των υπηρεσιών του δήμου 

όπως: επιμετρήσεις, προϋπολογισμοί, δελτία ημερήσιας κίνησης εργατών 

κ.α. 

[1949 «Φάκελος διά επισκευήν 

επίπλων και σκευών των υπηρεσιών 

του δήμου κατά το Α΄ εξάμηνο 

χρήσεως 1948 – 1949. Δαπάνη 

2000000»] 

11 1 188

Έγγραφα που αφορούν σε θέματα υπαλλήλων όπως προσλήψεις, 

απολύσεις, προσαυξήσεις μισθών, κοινοποιήσεις για προσφυγές, 

μισθώματα, εκδόσεις ποινικών μητρώων κ.ά. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1948, 1950. [1949 Στ/1 α «»] 

2 94

Αλληλογραφία με δικαστικές αρχές για θέματα έκδοσης αντίγραφων 

ποινικού μητρώου, θανατική καταδίκη κ.α., κατάλογοι ενόρκων (λίστα 

1577 ατόμων με επαγγέλματα και διευθύνσεις), κατάσταση με άτομα 

καταδικασθέντα από το δικαστήριο δοσιλόγων με ισόβια στέρηση 

πολιτικά τους δικαιώματα κ.α. 

Περιέχει έγγραφα και των ετών 

1947-48. [1949 Στ/1 β «Δικαστικαί Αρχαί»] 

12 1 247
Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις, απολύσεις, αμοιβές, επιδόματα, 

αποζημιώσεις υπαλλήλων και εργατών. [1949 Γ/1 α «»]

2 173
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομικές ενισχύσεις απόρων, ιδρυμάτων, 

πληρωμές νοσηλειών απόρων κ.α. [1949 Γ/1 α «»]

3 302
Έγγραφα που αφορούν σε επισκευές, απαλλοτριώσεις, ενοικιάσεις, 

παραχωρήσεις δημοτικών ακινήτων. [1949 Γ/1 α «»]

4 272
Έγγραφα που αφορούν στην αποκομιδή απορριμμάτων επιχειρήσεων και 

σε επιχορηγήσεις του δημοτικού νοσοκομείου προς ιδρύματα. [1949 Γ/1 α «»]

5 157

Έγγραφα που αφορούν σε έξοδα κηδείας, ανέγερσης τάφων δημοτικών 

υπαλλήλων και εγκρίσεις δαπανών για προμήθεια υλικών – 

μηχανημάτων, συντηρήσεις κ.α. [1949 Γ/1 α «»]

6 287
Έγγραφα που αφορούν σε διάφορες δαπάνες όπως έξοδα κίνησης μηνών, 

προϋπολογισμός ηλεκτροφωτισμού χώρου, προμήθεια υλικών κ.α. [1949 Γ/1 α «»]

13 1 31
Έγγραφα που αφορούν σε τοπογραφικά σχέδια διαφόρων περιοχών της 

Θεσσαλονίκης και σε οικόπεδα προς απαλλοτρίωση. 

Περιέχει και έγγραφα 1917, 

1935, 1937, 1940, 1942, 1948, 

1950. 
[1949 «Ρυμοτομικού Σχεδίου 

Νεκροταφείου Αγ. Φωτεινής»]

2 86

Έγγραφα που αφορούν σε τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου 

διαφόρων περιοχών της Θεσσαλονίκης και σε τουρκικά τοπογραφικά 

διαγράμματα. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1937, 1938. 
[1949 «Ρυμοτομικού Σχεδίου 

Νεκροταφείου Αγ. Φωτεινής»]



3 74
Έγγραφα που αφορούν σε εγκρίσεις ανεγειρόμενων οικοπέδων, 

βεβαιώσεις, καταστάσεις εσόδων οδών κ.α. 
[1949 «Ρυμοτομικού Σχεδίου 

Νεκροταφείου Αγ. Φωτεινής»]

14 1 37

Αλληλογραφία με Γεωργικό Σταθμό Χαλκιδικής και Δασαρχείο σχετικά 

με δημοπρασίες για εκποίηση προϊόντων κ.α. και αλληλογραφία με 

ΧΑΝΘ σχετικά με δεξιώσεις. 

[1949 Η/1 γ, Η/1 α «Γεωργικά εν γένει» 

Η/1 δ «Επίσημοι τελεταί, δεξιώσεις, 

προγράμματα εορτασμού δι’ εκθέσεις 

κλπ»] 

2 230
Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών 

κληρονομιάς, βοηθήματος λόγω απορίας κ.α. 

[1949 Η/1 γ «Αιτήσεις διάφοροι πάσης 

φύσεως ενεργηθείσαι και μη απόρων 

βοηθήματα επιχορηγήσεις εν γένει κλπ»]

3 126

Έγγραφα που αφορούν σε αιτήσεις προαγωγής – διορισμού υπαλλήλων 

γραφείου, καθαριστών, επιθεωρητών, εκτιμητών ακίνητης περιουσίας 

κ.α. 

[1949 Η/1 γ «Αιτήσεις διάφοροι πάσης 

φύσεως ενεργηθείσαι και μη απόρων 

βοηθήματα επιχορηγήσεις εν γένει κλπ» 

Η/1 ε «Δικόγραφα δικαστικών κλητήρων 

διορισμοί εκτιμητών κλπ»]

15 1 73

Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς μελών δημοτ. Συμβουλίου, 

οικονομικές ενισχύσεις, κοινοποιήσεις για δημοπρασίες ταχυδρομικής 

γραμμής Θεσσαλονίκης κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1949, 1950. 

[1949 Β/1 α «Δήμαρχος Δημ. 

Σύμβουλοι Πάρεδροι, Δημ. Επιτ. 

Δημ. Συμβουλίου»] 

2 269
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ενοικιάσεως οικοπέδων, 

αποχωρητηρίων, παραπηγμάτων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1949, 1948, 1946. 

[1949 Β/1 β «Δημαρχιακόν Κατάστημα 

Δημοτικά Κτήματα Λουτρά Σέδες 

Νεκροταφεία Δημοτ. Βιβλιοθήκη 

Δημαρχείο Ενοικιάσεως και Επισκευαί 

αυτών Έπιπλα και σκεύη Δημ. Γραφείων 

και Δωρεαί»]

3 142
Έγγραφα που αφορούν σε ενοικιάσεις, μισθώσεις, παραχώρηση 

εκμετάλλευσης ακινήτων. Περιέχει και έγγραφα 1948.

[1949 Β/1 β «Δημαρχιακόν Κατάστημα 

Δημοτικά Κτήματα Λουτρά Σέδες 

Νεκροταφεία Δημοτ. Βιβλιοθήκη 

Δημαρχείο Ενοικιάσεως και Επισκευαί 

αυτών Έπιπλα και σκεύη Δημ. Γραφείων 

και Δωρεαί»] 

16 1 40

Έγγραφα για ανανεώσεις μισθώσεων οικοπέδων και ακινήτων, ορισμό 

επιτροπής για έλεγχο ταμειακής διαχειρίσεως, δημοπρασίες ενοικιάσεως 

οικοπέδων κ.α. 

[1949 Α/2 Δ «Δ.Ο.Υ. Τμήμα 

Λογιστηρίου Ελέγχου Γραφ. 

Κτηματικού κλπ»] 

2 72

Έγγραφα που αφορούν σε αποσπάσεις, απολύσεις, απολογίες, αποδοχές, 

οικονομικές ενισχύσεις υπαλλήλων υπηρεσιών καθαριότητος και 

μηχανολογικής υποδιευθύνσεως κ.α. 

[1949 Α/2 Ε «Υπηρ. Δ.Τ.Υ. Τμήμα 

Κατασκευών Γρ. Υδραυλικού και 

Κινήσεως Τμ. Καθαριότητος»]

3 44
Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις ιατρών και φαρμακοποιών, άδειες 

υπαλλήλων, δωρεάν περίθαλψη σε άπορους κ.α. 
[1949 Α/2 ΣΤ «Δ/σις Υγιεινής 

(Φαρμακεία, Ιατρεία κλπ)»]

17 1 228
Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση και βοηθήματα 

δημοτών, σωματείων, ιδρυμάτων, μισθοδοσία, συντάξεις κ.α. [1949 Γ/1 α «»] 



2 193
Έγγραφα που αφορούν σε φόρους προϊόντων, ασφαλτόστρωση οδών, 

προμήθεια δενδρυλλίων, συνδρομή εφημερίδας κ.α. [1949 Γ/1 α «»] 

18 1 152
Έγγραφα που αφορούν σε οδηγίες για τη γεωργική απογραφή, πίνακες, 

δελτία απογραφής και αλληλογραφία σχετικά με τη γεωργική απογραφή. 

Περιέχει έγγραφα του 1930, 

34, 39, 40. [1949 «Γεωργική Απογραφή»]

19 1 45
Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις, προαγωγές υπαλλήλων, παροχή 

επιδόματος σε υπομηχανικούς κ.α. Περιέχει και έγγραφα 1948. 

[1949 Α/2 β, Α/2γ «Δημοτικού 

Συμβουλίου (αποφάσεις και 

Δημαρχ. Επιτροπής)»] 

20 1 169

Έγγραφα που αφορούν σε επιστολές, τηλεγραφήματα, κοινοποιήσεις για 

χρηματοδοτήσεις, δημοτικά έργα κ.α., θέματα στεγαστικής περίθαλψης 

κ.α. 

[1949 Δ/1, Δ/1 α «Υπουργείον 

Εσωτερικών και πολιτικού τύπου», 

Δ/1 ε «Στρατιωτικών Ναυτικών και 

Αεροπορίας»] 

2 207
Έγγραφα που αφορούν σε διορισμούς, προσλήψεις, απολύσεις, 

συντάξεις, ημερομίσθια, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις κ.α. 

[1949 Δ/1, Δ/1 β «Υγιεινής, Πρόνοιας, 

Συγκοινωνίας και Γεωργίας», Δ/1 δ 

«Παιδείας και Οικονομικών (πολεμ. 

Αποζημιώσεις)»] 

21 1 289
Έγγραφα που αφορούν σε τιμολόγια, επιμετρήσεις, προϋπολογισμούς 

κ.α. σχετικά με επισκευή νεκροταφείου Ευαγγελίστριας. Περιέχει έγγραφα του 1949. 

[1948 – 1949 «Δ/σις: Τεχ. Υπηρεσιών Φάκελος 

πιστώσεων από 1 – 21 Χρήσις: 1948 – 1949», 

«Εργασιών πλυντηρίου – στεγνωτηρίου οστών 

και προσθήκης μεσοπατώματος και 

υαλόφρακτου χωρίσματος οστεοφυλακείου 

νεκροταφείου Ευαγγελίστριας», «Επισκευαί 

Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας»]

2 201

Έγγραφα που αφορούν σε τιμολόγια, προϋπολογισμούς, συγκριτικούς 

πίνακες κ.α. σχετικά με κατασκευή αποχωρητηρίων σιδηροδρομικού 

σταθμού, συνοικισμού Ουζεϊρ Μπέη, βρεφοκομείου “Άγιος Στυλιανός”. 

Περιέχει έγραφα των ετών 

1947, 1948. 

[1948 – 1949 «Κατασκευής νέων 

αποχωρητηρίων του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

και του Συνοικισμού Ουζεϊρ Μπέη», 

«Κατασκευής αποχωρητηρίων προσωπικού και 

παίδων βρεφοκομείου “Άγιος Στυλιανός”»]

3 177

Έγγραφα που αφορούν σε επιμετρήσεις, τιμολόγια, εκθέσεις, 

προϋπολογισμούς κ.α. για διάφορες κατασκευές – επισκευές όπως 

περίφραξη αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθαρισμός της 

μαρμάρινης εξέδρας Πλατείας Διοικητηρίου, αποκατάσταση ζημιών στη 

θύρα της κεντρικής εισόδου του πανεπιστημίου κ.α. 

[1948 – 1949 «Κατασκευή έργων περιφράξεως 

αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντίνου παρά το 

πάρκον Λευκού Πύργου», «Επισκευής του 

κιγκλιδώματος του μνημείου του Βασιλέως 

Γεωργίου του Α’», «Κατασκευή ορόσημων δι’ 

οροθέτησιν Δημοτικού χώρου παρά του Σιδ/κον 

Σταθμό», «κατακευή ξύλινου κιβωτίου προς 

τοποθέτησιν φαρμακευτικού υλικού 

κτηνιατρικής υπηρεσίας  Σφαγείων», «Διά του 

καθαρισμού των επιφανειών της μαρμάρινης 

εξέδρας Πλατείας Διοικητηρίου», 

«Αποκαταστάσεως ζημιών προξενηθείσων υπό 

δημ. αυτοκινήτου καθαριότητας εις την θύραν 

της κεντρικής εισόδου του προαυλίου του 

Πανεπιστημίου»] 



4 358

Έγγραφα που αφορούν σε επιμετρήσεις, τιμολόγια, καταστάσεις 

πληρωμών, προϋπολογισμούς, σχέδια κ.α. για τη συντήρηση διάφορων 

Δημοτικών ακινήτων, την προμήθεια υλικών σχεδιάσεως, την εκτύπωση 

χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.α. 

[1948 – 1949 «Σποραδική συντήρησις διαφόρων 

Δημοτικών ακινήτων», «Υδροχρωματισμός και 

μικροεπισκευή των Δημοτικών Λουτρών 

Καθαριότητας οδού Αποστόλου Παύλου», «Διά 

την προμήθειαν υλικών σχεδιάσεως διά τας 

ανάγκας του αρχιτεκτονικού τμήματος της 

Α.Τ.Υ. του Δήμου», «Εκτυπώσεως χαρτών και 

τοπογραφικών διαγραμμάτων και φωτοτυπιών»]

5 99

Έγγραφα που αφορούν σε κατασκευή σιντριβανιού και αποχωρητηρίων 

στο πάρκο της Χαν, επισκευές αντλιοστασίων, ελαιοχρωματισμού 

γραφείων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1947. 
[1948 – 1949 «Έγγραφα προς 

ενέργειαν»] 

22 1 85
Χάρτινες πινακίδες – ανακοινώσεις επικολλημένες σε χώρους του 

δημαρχείου με οδηγίες και επισημάνσεις προς τους δημότες. 
[1948 – 1949 «Φάκελος 

Γραμμάτων»]

23 1 161

Έγγραφα που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση “συμμοριόπληκτων” 

αγροτών, ανέγερση νέων  δημοτικών σφαγείων, προληπτικά μέτρα για 

καταστολή μεταδοτικών νόσων των ζώων, ίδρυση σκοπευτηρίου, 

έκκληση προς δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νομού για 

κατανόηση προς ανανήψαντες οπλίτες ταγμάτων Μακρονήσου κ.α. 

[1949 Γ/1 α, Γ/2 α, Γ/1 γ, Γ/2 γ, Γ/2 

ε, Γ/2 ζ, Γ/2 θ, Γ/2 στ, Γ/2 η – Γ/1 α 

«Γ.Δ. Μακεδονίας Νομαρχίας»] 

2 108

Έγγραφα που αφορούν σε αποχαρακτηρισμούς αναρχικών οπλιτών, 

δηλώσεις αποκηρύξεως κομμουνιστικών αρχών, αποτελέσματα 

απογραφής κατοίκων Θεσσαλονίκης, διαγωνισμοί φυλακών για ανάδειξη 

χορηγών τροφίμων για διατροφή κρατουμένων κ.α. 

[1949 Γ/2 θ «Φυλακαί Σωφρονιστήρια», 

Γ/2 ζ «Ληξιαρχείον και Ληξιαρχικά», Γ/2 

ε «Δημόσια Υγεία», Γ/1 γ «Αστυνομικών 

Αρχών»] 

3 100

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες αζήτητων εμπορευμάτων 

τμήματος αζήτητων τελωνείου, εκποίησης ελαιοπάστας, βαρελιών 

πετρελαίου, ελαστικών αυτοκινήτων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1948.

[1949 Γ/2 η «Λιμενικά Τελωνικά 

Λιμενικόν Ταμείον και Κρατικόν 

Χημείον»] 

4 315
Έγγραφα που αφορούν σε δελτία κληρονομιών του γραφείου 

κληρονομιών και στατιστικής. 
[1949 Γ/2 γ «Δελτία 

Κληρονομιών»] 

5 20

Έγγραφα που αφορούν σε χορήγηση γραμματοσήμων, εξωραϊσμό 

πλατείας Ελευθερίας, αιτήσεις αποστολής ληξιαρχικής πράξης, 

διακήρυξη διαγωνισμού εκποιήσεως προϊόντων κ.α. 

[1949 Γ/2 α «Δημοσίων Κτημάτων 

Υποθ/κείου Κεντρ. Γραφείου 

ανταλλαγής», Γ/2 στ «Γραφείον Σχεδίου 

Πόλεως Κτηματική ομάς Νομαρχιακόν, 

Επιθεώρησις Δημοσίων Έργων, Ταμείον 

Μονίμων Οδοστρωμάτων και Σ.Ε.Κ.»] 

6 177

Έγγραφα για οικονομικά και φορολογικά θέματα, ονομαστικές 

καταστάσεις αποβιωσάντων, διακηρύξεις εκποιήσεως ειδών , 

καταστάσεις υπαλλήλων γραφείου εισπράξεων που έλαβαν αποζημίωση 

από επιδόσεις κατασχετηρίων οφειλετών δήμου κ.α. 

[1949 Γ/2 γ «Οικονομικαί Εφορ. 

Ταμεία Εισπράξεων Πληρωμών. 

Ενσήμων Δημόσιον 

Καπνεργοστάσιον»]



24 1 222

Έγγραφα που αφορούν στην κατασκευή επίπλων διαφόρων υπηρεσιών 

του δήμου, αρχειοθηκών γραφείων, πινακίδας οδού, οδοστρώματος οδού 

ΧΑΝΘ κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1948. 

[1947 – 1948, 1948 – 1949 «Έργα 

εκτελεσθέντα δι’ αντεπιστασίας χρήσεως 

1947 – 48, 1948 – 49», «Κατασκευή δύο 

αρχειοθηκών γραφείου πρωτοκόλλου», 

«Κατασκευής μίας πινακίδας οδού 

Μακένζυ Κίνγκ», «Κατασκευή τριών 

αρχειοθηκών Γραφείων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών»]. 

2 180
Έγγραφα που αφορούν σε συντήρηση ακινήτων, κατασκευή ορόσημων 

οικοπέδου επί της οδού Ειρήνης και Αγ. Δημητρίου κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1945 – 48. Περιέχει 

τοπογραφικό σχέδιο. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Έργα 

εκτελεσθέντα δι’ αντεπιστασίας χρήσεως 

1947 – 48, 1948 – 49», «Τοποθετήσεως 

οροσήμων εκ σκυροκονιάματος εις το επί 

της οδού Ειρήνης ως Αγ. Δημητρίου 

Δημοτικού Οικοπέδου», «Έμφραξις 

εισόδων καταφυγίων επί της παρόδου 

Ναυαρίνου 10», «Σποραδικής 

συντηρήσεως διαφόρων Δημοτικών 

ακινήτων του Δήμου»]. 

3 118

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις ψήφισης πίστωσης για την 

αποπληρωμή έργων και για την κατεδάφιση επικίνδυνων ή αυθαίρετων 

κατασκευών. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Περί 

ψηφίσεως πιστώσεως εκ. δραχ.  

3000000 διά κατεδαφίσεως 

επικίνδυνων ή αυθαίρετων 

κατασκευών», «Φάκελος μεταφοράς 

πιστώσεων»] 

4 237

Έγγραφα που αφορούν σε τιμολόγια, προϋπολογισμούς, καταστάσεις 

εξόδων, καταστάσεις πληρωμών, εγκρίσεις για τη συντήρηση διάφορων 

δημοτικών ακινήτων. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 48. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Σποραδικής 

συντηρήσεως διαφόρων δημοτικών 

ακινήτων του δήμου», 

«Επιμετρήσεων πρωτοκόλλων 

παραλαβής», «Καταστάσεων 

πληρωμών», «Αποφάσεων 

προϋπολογισμού κλπ»]

5 129

Έγγραφα που αφορούν σε προμήθεια ειδών σχεδίασης, τοπογραφικών 

διαγραμμάτων και δαπάνες για εκτύπωση χαρτών πόλεως και σχεδίων 

διαφόρων έργων αρχιτεκτονικού τμήματος. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1948. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Προμήθειας ειδών 

σχεδιάσεως Αρχιτεκτονικού Τμήματος», 

«Φωτοτυπικών εκτυπώσεων διαφόρων σχεδίων 

πόλεως και σχεδίων έργων αρχιτεκτονικού», 

«Διά την φωτοτυπικήν εκτύπωση διαφόρων 

χαρτών πόλεως και σχεδίων διαφόρων έργων 

αρχιτεκτονικού», «Περί εγκρίσεως εκ. δρχ. 

345600 διά την προμήθειαν 12 αντιτύπων του 

γενικού τοπογραφικού διαγράμματος υπό 

κλίμακα 1:5000»] 



6 144

Έγγραφα για την κατασκευή σκοπιάς αστυνομικού σταθμού, 

πολυβολείων αστυνομικού τμήματος, επισκευή φορολογικών σταθμών, 

δαπάνη για την οχύρωση γωνιών αστυνομικού τμήματος κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1948. 

[1948 – 48, 1948 – 49 Επισκευή 15ου και 4ου 

Φορολογικών Σταθμών», «Κατασκευής μίας 

σκοπιάς του Αστυνομικού Σταθμού Βλατάδων 

Θεσ/νίκης», «Επισκευής ξύλινου δαπέδου του 

12ου Φορολ. Σταθμού ΦΕΠ», «Κατασκευής 

δαπάναις του Δήμου 3 πυροβολείων εξώθεν Ζ’ 

Αστυνομικού Τμήματος», «Δαπάνης διά την 

πρόχειρον οχύρωσιν των δύο γωνιών του 7ου 

Αστυνομικού Τμήματος»]

7 170

Έγγραφα που αφορούν σε επισκευές λουτρώνων, κατασκευή φρεατίου, 

περίφραξη λουτρών “ΣΕΔΕΣ”, επισκευή φωταγωγού λουτρών 

“Απόστολου Παύλου” κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1948. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Επισκευής υαλόφρακτου 

φωταγωγού Λουτρών Καθαριότητος Αποστόλου 

Παύλου», «Μικροεπισκευών των κτηρίων και 

λουτρώνων των δημοτικών λουτρών “Θέρμαι”», 

«Κατασκευής φρεατίου Χρωριάσεως εις τα 

λουτρά “Θέρμαι” (ΣΕΔΕΣ)», «Περίφραξης 

περιοχής Λουτρών ΣΕΔΕΣ (ΘΕΡΜΗ)»] 

8 159

Έγγραφα που αφορούν σε ανακατασκευή κολονών εισόδου κυβερνείου, 

επισκευή θύρας, οικήματος φιλαρμονικής και άλλων δημοτικών 

κτηρίων. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1947, 1948.

[1948 – 48, 1948 – 49 «Κατασκευής ενός 

Δοχείου οδικών απορριμμάτων», 

«Ανακατασκευής κολονών της εισόδου του 

Κυβερνείου», «Επισκευής αυλότοιχου και της 

θύρας και της οδού Μουσσών 41», «Επισκευής 

Δημοτικού Κτιρίου ενθα στεγάζεται το 

Γραφείον Δικαστικού, αποθήκης φαρμάκων», 

«Επισκευής οικήματος της Φιλαρμονικής του 

Δήμου»] 

9 194
Έγγραφα που αφορούν σε διαρρύθμιση γραφείων, τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων, ελαιοχρωματισμούς κ.α. σε διάφορα γραφεία του δήμου. 

Περιέχει ένα τοπογραφικό 

σχέδιο. Περιέχει και έγγραφα 

των ετών 1947, 1948. 

[1948 – 48, 1948 – 49 «Κατασκευής ξύλινου 

χωρίσματος της αιθούσης τμήματος 

κληρονομιών», «ελαιοχρωματισμού και 

υδροχρωματισμού διαφόρων γραφείων του 

Δήμου», «Τοποθετήσεως σιδηρών 

κιγκλιδωμάτων επί των παραθύρων του 

γραφείου προυπ/σμού και Λογιστηρίου»] 

25 1 65

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις προς εφημερίδες σχετικά με 

αναθεωρήσεις καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων, απαγόρευση 

υλοτομίας, πληροφορίες προς Έλληνες κατοίκους Γιουγκοσλαβίας. [1949 2 «»] 

2 28

Έγγραφα που αφορούν σε χαιρετισμούς για το νέο έτος, ώρες εργασίας 

θηλέων δημοτικών υπαλλήλων, διαταγή για εγκατάσταση υπηρεσιών 

κ.α. [1949 Ι/2 γ «Εγκύκλιαι Διαταγαί»]

26 1 99

Έγγραφα που αφορούν σε υπηρεσιακά σημειώματα προς το γραφείο 

εισπράξεων σχετικά με μεταβολές στους χρηματικούς καταλόγους του 

τέλους αποκομιδής απορριμμάτων. 
[1948 – 1949 «Σημειώματα 

Γραφείου Εισπράξεων»]

27 1 94

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε κατασκευή πάνθεου προς τιμήν 

πεσόντων στρατιωτών και αξιωματικών, συγχαρητήρια έγγραφα, 

απονομή πολεμικού σταυρού σε οπλίτες κ.α. 
[1949 Γ/1 β, Γ/2 β, Γ/1 β 

«Στρατιωτικών αρχών εν γένει»]



2 376

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις προς οικονομική εφορία, 

κτηματικά γραφεία, υπηρεσία διαχειρίσεως ανταλλάξιμων 

μουσουλμανικών κτημάτων κ.α. 

[1949 Γ/2 β «Δημοσίων κτημάτων 

υποθηκοφυλακείου Κεντρ. 

Γραφείον Ανταλλαγής»] 

3 342

Έγγραφα που αφορούν σε κοινοποιήσεις προς την 737ην διεύθυνση 

έργων μηχανικού, τον βασ. Επίτροπο διαρκούς στρατοδικείου 

αεροπορίας, ελληνική στρατιωτική αστυνομία κ.α. 
[1949 Γ/1 β «Στρατιωτικών αρχών 

εν γένει»]

4 129

Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε αποχαρακτηρισμούς 

αναρχικών οπλιτών, χορήγηση βοηθήματος σε οικογένειες 

στρατεύσιμων κ.α. 
[1949 Γ/1 β «Στρατιωτικών αρχών 

εν γένει»]. 

28 1 176
Χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν σε είσπραξη τελών διαφημίσεως 

και εκμεταλλεύσεως πεζοδρομίων. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 -1949. 

[1949 «Τμήμα Οικ. Προσόδων 

Χρηματικός κατάλογος των ετών 1945 

έως και 1949 (Φορολογικοί κατάλογοι)», 

«Φορολογικοί κατάλογοι 1945 – 1946, 

1946 – 1947, 1947 – 1948, 1948 – 1949»] 

2 158
Χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν σε είσπραξη τελών διαφημίσεως 

και εκμεταλλεύσεως πεζοδρομίων. 

Αποτελεί συνέχεια του υποφ. 

1. Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 – 1949. 

[1949 «Φορολογικοί κατάλογοι 

1945 – 1946, 1946 – 1947, 1947 – 

1948, 1948 – 1949»]

29 1 123

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, καταστάσεις αποδοχών, πιστώσεις, εγκρίσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1939 και 15 έγγραφα του έτους 

1938. 

[1949 «Ειδικοί Οργανισμοί, 

Συνεργείον Ερεύνης και Λουτρά 

ΘΕΡΜΑΙ 1938 – 50», «»]

2 72

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, καταστάσεις αποδοχών, πιστώσεις, εγκρίσεις, 

πρωτόκολλα ορκωμοσίας κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1940. [1949 «»] 

3 59

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, καταστάσεις αποδοχών, έξοδα κινήσεως, 

επιδόματα κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1941 και 8 έγγραφα του έτους 

1940. [1949 «»] 

4 90

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, καταστάσεις αποδοχών, επιδόματα κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1942. [1949 «»]

5 45

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, εγκρίσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1943. [1949 «»]



6 27

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις – 

απολύσεις έκτακτου προσωπικού, εγκρίσεις κ.α. [1949 «»]

7 23

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως προσλήψεις 

έκτακτου προσωπικού, εγκρίσεις, τροποποιητικές εκθέσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα του έτους 

1945. [1949 «»]

8 214

Έγγραφα που αφορούν σε ειδικούς οργανισμούς συνεργείου ερεύνης 

ακίνητης περιουσίας και τοπογραφικού συνεργείου όπως εκθέσεις 

πεπραγμένων, κτηματολόγιο κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1939, 1942 – 1949. [1949 «»]

30 1 180
Έγγραφα που αφορούν σε ζητήματα υπαλλήλων όπως: προσλήψεις, 

διορισμοί, απολύσεις, άδειες, επιδόματα, μισθοδοσία κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1936, 1941, 1942, 1943 και 

1945 – 1949. [1949 «Έτος 1947 – 1953»] 

2 169
Έγγραφα που αφορούν σε ζητήματα υπαλλήλων όπως: προσλήψεις, 

διορισμοί, απολύσεις, άδειες, επιδόματα, μισθοδοσία κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 1936, 

1941, 42, 43, 1945 – 1949. 

Αποτελεί συνέχεια υπ. 1. [1949 «Έτος 1947 – 1953»]

3 143

Έγγραφα που αφορούν σε διάφορα πιστοποιητικά, δικαστικές υποθέσεις 

για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών, λαθραία εισαγωγή ζώων, πίνακες 

διοριστέων υπαλλήλων κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 – 1949. [1949 «Έτος 1947 – 1953»]

4 197
Έγγραφα που αφορούν σε απολύσεις, άδειες υπαλλήλων, αιτήσεις 

δημοτών και υπαλλήλων για οικονομική ενίσχυση, βεβαιώσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 – 1949. [1949 «Έτος 1947 – 1953»]

5 212

Έγγραφα που αφορούν σε απολογίες υπαλλήλων για θέματα όπως: 

απουσία από την υπηρεσία, καταλογισμός ζημιάς, αμέλεια καθήκοντος 

κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 – 1949. [1949 «Έτος 1947 – 1953»]

6 210

Έγγραφα που αφορούν σε μέτρα για διορισμούς σε υπηρεσία ΦΕΠ, 

ονομαστικές καταστάσεις, συγκριτικός πίνακας είσπραξης φόρου, 

αποδοχές υπαλλήλων, δηλώσεις φόρου διαφόρων υπηρεσιών κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1944 – 1949. [1949 «Έτος 1947 – 1953»]

1950 1 1 143

Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών (ταμείο ασφάλισης, ελεγκτικό 

συνέδριο, γραφείο πρωτοκόλλου, δ/ση οικονομικών υπηρεσιών) για 

θέματα που αφορούν στις συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων [1950 «»] 

2 148
Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στις 

συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

3 148
Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στις 

συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

4 151
Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στις 

συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

5 170
Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών για θέματα που αφορούν στις 

συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 



6 116

Αλληλογραφία διαφόρων υπηρεσιών (ταμείο ασφάλισης, ελεγκτικό 

συνέδριο, γραφείο πρωτοκόλλου, δ/ση οικονομικών υπηρεσιών) για 

θέματα που αφορούν στις συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων [1950 «»] 

2 1 134
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

δήμου. [1950 «»] 

2 93
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση του 

δήμου σε άπορους, σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

3 110
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση του 

δήμου σε άπορους, σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

4 45
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια από το 

δήμο διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

5 119
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορα έξοδα του δήμου. [1950 «»] 

6 50
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε τροποποίηση 

ρυμοτομικού σχεδίου. [1950 «»] 

7 155 Διάφορα. [1950 «»] 

3 1 204 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

2 98
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση του 

δήμου σε άπορους, σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

3 109
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

4 170
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορες δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

5 161
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορες δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

6 90
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο Αδελφάτο του 

Δημοτικού Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης. [1950 «»] 

7 86 Διάφορα. [1950 «»] 

4 1 71
Κόλλες (γραπτά) υποψηφίων από διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού 

του δήμου. [1950 «»] 

2 148
Κόλλες (γραπτά) υποψηφίων από διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού 

του δήμου. [1950 «»] 

3 175
Κόλλες (γραπτά) υποψηφίων από διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού 

του δήμου. [1950 «»] 



4 139
Κόλλες (γραπτά) υποψηφίων από διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού 

του δήμου. [1950 «»] 

5 171
Κόλλες (γραπτά) υποψηφίων από διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού 

του δήμου. [1950 «»] 

5 1 114 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

2 132 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

3 17
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση του 

δήμου σε άπορους, σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

4 65
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια από το 

δήμο διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

5 93
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για κατασκευή έργων μέσα στην 

πόλη και διάφορα έξοδα του δήμου [1950 «»] 

6 87
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορα έξοδα του δήμου. [1950 «»] 

7 56 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν σε δικαστικά θέματα. [1950 «»] 

8 172
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο Αδελφάτο του 

Δημοτικού Βρεφοκομείο ‘Άγιος Στυλιανός’. [1950 «»] 

9 93 Διάφορα. [1950 «»] 

6 1 171
Αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων του Αδελφάτου Δημοτικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. [1950 «»] 

2 153
Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στο Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου. [1950 «»] 

3 122
Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στο Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου. [1950 «»] 

4 71
Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου με 

θέματα που αφορούν στο Αδελφάτο του Δημοτικού Νοσοκομείου. [1950 «»] 

5 75

Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν στο Αδελφάτο του Δημοτικού Βρεφοκομείου ‘Άγιος 

Στυλιανός’. [1950 «»] 

6 86
Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου που 

αφορούν σε διάφορα θέματα. [1950 «»] 

7 1 26
Αλληλογραφία με υπουργείο παιδείας και Διεύθυνσης Επιτροπής 

Κανονισμού Πολεμικών Συντάξεων. [1950 «»] 



2 104
Αλληλογραφία με το υπουργείο εσωτερικών και πολιτικού γραφείου 

τύπου. [1950 «»] 

3 31
Αποστολή αιτήσεων πολιτών μέσω Δήμου στο Υπουργείο 

Στρατιωτικών. [1950 «»] 

8 1 51
Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου (διοικητικών, 

πρωτοκόλλου, στρατολογίας). [1950 «»] 

2 36 Αλληλογραφία του δήμου με Διεύθυνση Υγιεινής. [1950 «»] 

3 29 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών Δήμου. [1950 «»] 

4 106
Αλληλογραφία με διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, μηχανολογικού και 

υπηρεσία καθαριότητας. [1950 «»] 

5 18
Ενημέρωση από τη διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών σε μέλη 

δημαρχιακής επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών. [1950 «»] 

9 1 182 Αλληλογραφία με νομικό σύμβουλο και το γραφείο δικαστικού. [1950 «»] 

2 41
Αποστολή   εγγράφου  του Δήμου στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης που 

περιλαμβάνει κατάλογο ενόρκων. [1950 «»] 

3 382
Αποστολές στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης των αποδεικτικών 

τοιχοκολλήσεως των αιτήσεων έκδοσης εκλογικών βιβλιαρίων. [1950 «»] 

4 41 Αλληλογραφία με το πρωτοδικείο. [1950 «»] 

10 1 64
Αλληλογραφία διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών με δημοτικούς 

συμβούλους, δήμαρχο, νομάρχη. [1950 «»] 

2 163 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών δήμου. [1950 «»] 

11 1 117 Αλληλογραφία με άλλους δήμους και κοινότητες. [1950 «»] 

2 77 Αλληλογραφία με Δ.Σ. του ψυχιατρείου. [1950 «»] 

3 80
Αλληλογραφία με το Σανατόριο Ασβεστοχωρίου και το Δημοτικό 

Βρεφοκομείο. [1950 «»] 

4 34
Έγγραφα που περιλαμβάνουν παράπονα της εθνικής ένωσης 

εργατοτεχνιτών καθαριότητας. [1950 «»] 

5 121
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, επιτροπή ελλειμμάτων, εμπορικό 

και βιομηχανικό επιμελητήριο, σχολές. [1950 «»] 

6 73 Αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών. [1950 «»] 

12 1 150 Χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους. [1950 «»] 

2 150 Χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους. [1950 «»] 



3 150 Χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους. [1950 «»] 

4 150 Χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους. [1950 «»] 

5 161 Χορήγηση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους. [1950 «»] 

13 1 132
Ανακοινώσεις του Δήμου στους οργανισμούς φιλαρμονικής και λουτρών 

καθαριότητας. [1950 «»] 

2 151 Τοποθετήσεις και προαγωγές υπαλλήλων. [1950 «»] 

3 140 Τοποθετήσεις και προαγωγές υπαλλήλων. [1950 «»] 

4 140 Τοποθετήσεις και προαγωγές υπαλλήλων από το δήμο. [1950 «»] 

14 1 105 Επιβολή ποινών σε δημοτικούς υπαλλήλους για παραπτώματα τους. [1950 «»] 

2 110 Επιβολή ποινών σε δημοτικούς υπαλλήλους για παραπτώματα τους. [1950 «»] 

3 110 Επιβολή ποινών σε δημοτικούς υπαλλήλους για παραπτώματα τους. [1950 «»] 

4 110 Επιβολή ποινών σε δημοτικούς υπαλλήλους για παραπτώματα τους. [1950 «»] 

5 125
Διορισμοί και απολύσεις υπαλλήλων στον οργανισμό δικαιώματος 

χρήσεως μέτρων και σταθμών. [1950 «»] 

6 110
Διορισμοί, απολύσεις, ανακλήσεις διορισμών, προαγωγές, ηθικές 

αμοιβές δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

7 110
Διορισμοί, απολύσεις, ανακλήσεις διορισμών, προαγωγές, ηθικές 

αμοιβές δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

8 110
Διορισμοί, απολύσεις, ανακλήσεις διορισμών, προαγωγές, ηθικές 

αμοιβές δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

9 125
Διορισμοί, απολύσεις, ανακλήσεις διορισμών, προαγωγές, ηθικές 

αμοιβές δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

10 110
Διορισμοί, απολύσεις, ανακλήσεις διορισμών, προαγωγές, ηθικές 

αμοιβές δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

11 28 Περιλήψεις διορισμών και απολύσεων δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

12 17
Έγκριση τοποθέτησης υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 

υπουργείο εσωτερικών. [1950 «»] 

15 1 200
Ανακοινώσεις σε υπαλλήλους για την τοποθέτηση τους σε διάφορες 

θέσεις και τον καθορισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας τους. [1950 «»] 

2 210
Ανακοινώσεις σε υπαλλήλους για την τοποθέτηση τους σε διάφορες 

θέσεις και τον καθορισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας τους. [1950 «»] 



16 1 189 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

2 112
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

3 50
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

4 154
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

5 178
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

6 137 Εγκριθείσες από το δήμο αιτήσεις πολιτών για την οικονομική ενίσχυση. [1950 «»] 

7 175 Απορριφθείσες από το δήμο αιτήσεις πολιτών για οικονομική ενίσχυση. [1950 «»] 

8 66
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατάργηση 

υφισταμένων δικών μεταξύ δήμου και πολιτών. [1950 «»] 

9 138

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στα Αδελφάτα 

Δημοτικού Νοσοκομείου και Δημοτικού Βρεφοκομείου “Άγιος 

Στυλιανός”. [1950 «»] 

10 76 Διάφορα. [1950 «»] 

17 1 100 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

2 110 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

3 127
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην ενίσχυση σε 

άπορους, ασθενείς, σωματεία. [1950 «»] 

4 121
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

5 155
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορες δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

6 162
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατασκευή έργων 

μέσα στην πόλη και σε διάφορες δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

7 74
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο Αδελφάτο του 

Δημοτικού Βρεφοκομείου “Άγιος Στυλιανός”. [1950 «»] 

8 107 Διάφορα. [1950 «»] 

18 1 155 Αιτήσεις πολιτών για διορισμό τους στον δήμο. [1950 «»] 



2 89 Αιτήσεις πολιτών στο δήμο για διάφορα θέματα. [1950 «»] 

3 34
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες για την τοιχοκόλληση 

διακηρύξεων. [1950 «»] 

4 79
Έρανος της 24ης Μαρτίου υπέρ των εθνικών ορφανοτροφείων και 

οικοτροφείων και πρακτικά της επιτροπής εράνου. [1950 «»] 

5 76 Φάκελλος γεωργικής απογραφής. [1950 «»] 

6 27 Φάκελλος εράνων υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. [1950 «»] 

19 1 116 Αλληλογραφία με φυλακές και σωφρονιστήρια [1950 «»] 

2 85 Αλληλογραφία με τελωνεία. [1950 «»] 

3 35
Αλληλογραφία με ληξιαρχείο, τελωνείο, τμήμα αγορανομίας και 

αστυνομικές αρχές. [1950 «»] 

4 180
Αλληλογραφία γραφείου κληρονομιών και στατιστικής Δήμου με την Ε΄ 

Εφορία για κατοίκους της πόλης. [1950 «»] 

5 180
Αλληλογραφία γραφείου κληρονομιών και στατιστικής Δήμου με την Ε΄ 

Εφορία για κατοίκους της πόλης. [1950 «»] 

6 166
Αλληλογραφία γραφείου κληρονομιών και στατιστικής Δήμου με την Ε΄ 

Εφορία για κατοίκους της πόλης. [1950 «»] 

20 1 93
Αλληλογραφία με διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία του Δήμου για 

θέματα που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 

2 216
Αποστολή από το δήμο διακηρύξεων για τη διενέργεια δημοπρασιών 

στις τοπικές εφημερίδες αιτούμενος τη δημοσίευση του. [1950 «»] 

21 1 121 Αποφάσεις δημαρχιακής επιτροπής και αποστολή τους στη νομαρχία. [1950 «»] 

2 96
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό του 

δήμου και στην τακτοποίηση προπληρωμών του δημοτικού ταμείου. [1950 «»] 

3 43
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατάργηση δικών 

μεταξύ πολιτών και δήμου. [1950 «»] 

4 55

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην κατάργηση τριών 

επιβατικών αυτοκινήτων τζιπ και στο Αδελφάτο Δημοτικό Βρεφοκομείο 

“ Άγιος Στυλιανός”. [1950 «»] 

5 103 Διάφορες αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου. [1950 «»] 

22 1 172 Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο προσωπικό. [1950 «»] 



2 90
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την ενίσχυση σε άπορους, 

σωματεία, ασθενείς. [1950 «»] 

3 132
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στην προμήθεια 

διαφόρων ειδών. [1950 «»] 

4 159
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή έργων στην πόλη 

και διαφόρων δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

5 156
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή έργων στην πόλη 

και διαφόρων δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

6 156
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου για την κατασκευή έργων στην πόλη 

και διαφόρων δαπάνες του δήμου. [1950 «»] 

7 51
Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στο δημοτικό 

βρεφοκομείο “ Άγιος Στυλιανός”. [1950 «»] 

8 167 Διάφορα. [1950 «»] 

23 1 117
Πρακτικά καταλόγου κληρώσιμων μελών εφορευτικής επιτροπής των 

ενοριών του δήμου Θεσσαλονίκης. [1950 «»] 

2 79 Θέματα εκλογών. [1950 «»] 

3 75 Φάκελλος βουλευτικών εκλογών 5.3.1950. [1950 «»] 

4 61 Θέματα εκλογών. [1950 «»] 

5 135

Αποτελέσματα εκλογών σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Α΄ και Β΄ 

διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνεται και ο αριθμός 

προσωπικών ψήφων των υποψηφίων. [1950 «»] 

6 122
Αποτελέσματα εκλογών στο Γ΄ δημοτικό διαμέρισμα και συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα. [1950 «»] 

24 1 71
Αλληλογραφία με υπηρεσίες και τη νομαρχία με θέμα τις αποσπάσεις 

δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

2 141
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες με θέμα την έγκριση αδειών 

δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

3 409
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες με θέμα την έγκριση αδειών 

δημοτικών υπαλλήλων. [1950 «»] 

4 63
Αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες με θέμα τις υπερωρίες δημοτικών 

υπαλλήλων. [1950 «»] 

5 164 Αλληλογραφία του δήμου με διάφορες υπηρεσίες. [1950 «»] 

6 178 Αλληλογραφία του δήμου με διάφορες υπηρεσίες. [1950 «»] 



25 1 231
Έγγραφα και αποφάσεις για παραιτήσεις, απολύσεις, ανακλήσεις, 

μετατάξεις, προσλήψεις, διορισμούς υπάλλήλων κ.α. 

[1950 «Αποφάσεις Δ. Επιτροπής, 

Δημάρχου, διορισμών, ανακλήσεων 

ως και μετατάξεων»]

26 1 85

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για την ανάληψη εισπράξεως του 

δημοτικού δικαιώματος χρήσεως μέτρων και σταθμών οικονομικού 

έτους 1945 – 46 όπως βεβαιωτικές καταστάσεις ενοικίου, πρακτικά, 

όροι, κανονισμοί κ.α.

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1945 – 46. 

[1950 «Δημοπρασίαι μέτρων και σταθμών 

παρελθόντων οικονομ. Ετών», «Φάκελος 

προχείρων δημοπρασιών αναλήψεως δημοτικών 

δικαιωμάτων χρήσεως μέτρων και σταθμών 

χρήσεως 1945 – 46», «Χρήσις 1945 – 1946»]

2 112

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για την ανάληψη εισπράξεως του 

δημοτικού δικαιώματος χρήσεως μέτρων και σταθμών οικονομικού 

έτους 1946 – 47 όπως βεβαιωτικές καταστάσεις ενοικίου, πρακτικά, 

κανονισμοί, αιτήσεις κ.α. 

Περιέχει έγγραφα ετών 1946 – 

47. 

[1950 «Φάκελος προχείρων 

δημοπρασιών αναλήψεως 

δημοτικών δικαιωμάτων χρήσεως 

μέτρων και σταθμών χρήσις 1946 – 

47»] 

3 293

Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για την ανάληψη εισπράξεως του 

δημοτικού δικαιώματος χρήσεως μέτρων και σταθμών στην πλατεία 

Βαρδαρίου και στην παραλία οικονομικού έτους 1947 – 48, όπως 

βεβαιωτικές καταστάσεις ενοικίου, πρακτικά, όροι, αιτήσεις κ.α.

Περιέχει έγγραφα ετών 1947 – 

48. 

[1950 «Φάκελος προχείρου δημοπρασίας διά 

την ανάληψη της εισπράξεως του δικαιώματος 

χρήσεως μέτρων και σταθμών εν τω πλατεία 

Βαρδαρίου κατά το οικονομικό έτος 1947 – 48», 

«Φάκελος προχείρου δημοπρασίας ενοικιάσεως 

του Δημοτικού δικαιώματος χρήσεως μέτρων 

και σταθμών εν τω παραλία κατά το οικονομικό 

έτος 1947 – 48»] 

4 64

Έγγραφα που αφορούν σε ανάληψη εισπράξεως δημοτικού δικαιώματος 

χρήσεως μέτρων και σταθμών οικονομικών ετών 1948 – 49, 1949 – 50, 

1950 – 51, 1951 – 52, 1952 – 53, 1953 – 54, όπως κανονισμοί, 

πρακτικά, όροι, αιτήσεις κ.α

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1948 – 1954. 

[1950 «Χρήσις 1948 – 1949», 

«Χρήσις 1949 – 1950», «Χρήσις 

1950 – 1951», «Χρήσις 1951 – 

1952», «Χρήσις 1952 – 1953», 

«Χρήσις 1953 – 1954»] 

5 221

Έγγραφα που αφορούν σε αυξήσεις συντελεστών δημοτικού 

δικαιώματος μέτρων και σταθμών, όπως κανονισμοί, όροι, πρακτικά 

καταμέτρησης κουπονιών κ.α. 

Περιέχει έγγραφα των ετών 

1939 – 1949. 

[1950 «Αποφάσεις αυξήσεως 

συντελεστών Δημ. δικαιώματος 

Μέτρων και Σταθμών από του έτους 

1939 μέχρι 1947»]

27 1 38

Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1945–46 όπως απαλλαγή και καθορισμός τελών, ανακοινώσεις 

προθεσμιών κ.α. 

[1950 «Φάκελος εγγράφων τέλους 

καθαριότητας οικον. Ετών 1945 – 

46 μέχρι 1951 – 52», «Χρήσις 1945 

– 1946»]

2 13
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1946–1947, δαπάνες, καθορισμός τελών, αιτήσεις απαλλαγής κ.α. [1950 «Χρήσις 1946 – 1947»] 

3 152

Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1947 – 48, απαλλαγή, καθορισμός τελών, συντελεστές 

ενοικιοστασίων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 1943 

– 44. [1950 «Χρήσις 1947 – 1948»]



4 73

Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1948 – 49, απαλλαγή, καθορισμός τελών, καταστάσεις προσόδων 

κ.α. [1950 «Χρήσις 1948 – 1949»]

5 56

Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1949 – 1950 όπως: απαλλαγή και καθορισμός τελών, καταστάσεις 

προσόδων κ.α. [1950 «Χρήσις 1949 – 1950»]

6 293
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1950 – 51 όπως απαλλαγή και καθορισμός τελών κ.α.

Περιέχει και έγγραφα του 

1947. [1950 «Χρήσις 1950 – 1951»]

7 83
Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1951 – 1952 όπως: απαλλαγή και καθορισμός τελών κ.α. [1950 «Χρήσις 1951 – 1952»] 

8 292

Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων οικονομικού 

έτους 1952 – 1953 όπως απαλλαγή και καθορισμός τελών, ανακοινώσεις 

προθεσμιών, αιτήσεις δικαιώματος συντηρήσεως υπονόμων κ.α. [1950 «Χρήσις 1952 – 1953»]

9 75 Έγγραφα που αφορούν σε τέλη αποκομιδής απορριμμάτων.  

Περιέχει έγγραφα του 1938, 

1940. 

[1950 «Σχετικά αρχικής επιβολής 

των τελών αποκομιδής 

απορριμμάτων»] 

28 1 110
Έγγραφα που αφορούν σε προσλήψεις, οικονομικές ενισχύσεις, 

πιστοποιητικά συγγενείας Ισραηλιτικής Κοινότητας κ.α. 
[1950 Γ/1 α, Γ/1 β, Γ/2 β, Γ/2 γ, Γ/1 

α «Γενική Διοίκησις Μακεδονίας»] 

2 38

Έγγραφα που αφορούν στη Βασιλική Τεχνική Σχολή Λέρου όπως 

αιτήσεις εισαγωγής, γνωστοποιήσεις αποδοχής – απόρριψης αιτήσεων 

κ.α. 
[1950 Γ/1 α «Φάκελος Σχολής 

Τεχνιτών Λέρου»]

3 134
Έγγραφα που αφορούν σε στρατιωτικά ζητήματα όπως δημοπρασίες για 

προμήθεια και εκποίηση υλικών, οικονομικές ενισχύσεις κ.α. 
[1950 Γ/1 β «Στρατιωτικών Αρχών 

εν γένει»] 

4 169
Έγγραφα που αφορούν σε στρατιωτικά ζητήματα όπως δημοπρασίες για 

προμήθεια και εκποίηση υλικών, οικονομικές ενισχύσεις κ.α. Αποτελεί συνέχει του υπ. 3.
[1950 Γ/1 β «Στρατιωτικών Αρχών 

εν γένει»] 

5 230
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ακινήτων, απογραφή και 

οικονομική ενίσχυση πολεμοπαθών.

[1950 Γ/2 β «Δημοσίων Κτημάτων 

υποθηκοφυλακείου Κεντρ. 

Γραφείον ανταλλαγής»]

6 180 Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες ακινήτων. Αποτελεί συνέχεια του υπ. 5. 

[1950 Γ/2 β «Δημοσίων Κτημάτων 

υποθηκοφυλακείου Κεντρ. 

Γραφείον ανταλλαγής»]



7 105
Έγγραφα που αφορούν σε δημοπρασίες για εκποίηση κληρονομιών, 

ονομαστικές καταστάσεις αποβιώσεων κ.α. 

[1950 Γ/2 γ «Οικονομικάι Εφορίαι. 

Ταμεία εισπράξεων πληρωμών ενσήμων 

Δημόσιον Καπνεργοστάσιον»]

29 1 194

Έγγραφα που αφορούν σε πίνακες προϋπολογισμών για διάφορες 

προμήθειες (όπως: είδη καθαριότητας, ζώα, καρροποιία, εργαλεία κ.α.), 

επισκευές και συντηρήσεις της υπηρεσίας καθαριότητας κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1933 – 1943.

[1950 «Προϋπολογισμοί και 

πιστώσεις 1938 – 1950», 

«Προϋπολογισμού και Πιστώσεων 

1938 – 1943 – 1944»]

2 206

Έγγραφα που αφορούν σε πιστώσεις, πίνακες προϋπολογισμών για 

δαπάνες και προμήθειες (όπως: ειδών καθαριότητας, ζώα, φάρμακα, 

έντυπα κ.α.). 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1943 – 1945. 

[1950 «Πιστώσεις και 

Προϋπολογισμοί Οικονομικής 

Χρήσεως 1944 – 45, 1945 -46, 

1946 – 47»]

3 161

Έγγραφα που αφορούν σε πιστώσεις, πίνακες προϋπολογισμών για 

δαπάνες και προμήθειες (όπως: ειδών καθαριότητας, ζώα, φάρμακα, 

έντυπα κ.α.) 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1946, 1947. 

[1950 «Πιστώσεις και 

Προϋπολογισμοί Οικονομικής 

Χρήσεως 1944 – 45, 1945 -46, 

1946 – 47»]

4 367

Έγγραφα που αφορούν σε πιστώσεις πληρωμών διαφόρων προμηθειών 

(όπως: φαρμάκων, υλικών κ.α.), αποζημιώσεις εργατών και υπαλλήλων, 

πίνακες προϋπολογισμών εσόδων και δαπανών της τεχνικής υπηρεσίας 

κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1947, 1948.
[1950 «Φάκελλος Πιστώσεων 1947 

– 48»]

5 159

Έγγραφα που αφορούν σε πληρωμές εργατών, προμήθειες υλικών, 

δαπάνες για διάφορα έργα, πίνακες προϋπολογισμών για διάφορες 

προμήθειες του οικονομικού έτους 1948 – 49. 

Περιέχει και έγγραφα των ετών 

1948, 1949. 

[1950 «Προϋπολογισμοί και 

Πιστώσεις οικον. Χρήσεως 1948 – 

49»]

6 194

Έγγραφα που αφορούν σε πίνακες καταστάσεων, δημοπρασίες για 

προμήθειες υλικού σε διάφορες υπηρεσίες, προϋπολογισμοί, πίνακες 

καταστάσεων ελέγχου αποκομιδής απορριμμάτων κ.α. Περιέχει και έγγραφα του 1949

[1950 «Προϋπολογισμοί και Πιστώσεις Οικον. 

Χρήσεως 1949 – 50», «Πίστωσις διά την 

προμήθειαν κτηνών», «Πίστωσις διά την 

προμήθειαν σαρώθρων», «Πίστωσις διά την 

προμήθειαν φαρμάκων κτηνών», «Πίστωσις δι’ 

αποζημίωσιν Νομοκτηνιάτρου», Πίστωσις διά 

την προμήθειαν μιας νεκροφόρου αμάξης και 

υλικών (επισκευής και συντηρήσεως) 

νεκροφόρων αμαξών», Πίστωσις διά την 

προμήθειαν εργαλείων, ειδών καθαριότητος και 

συντηρήσεως αυτών», «Πίστωσις διά την 

προμήθειαν υλικών επισκευής και συντηρήσεως 

τροχοφόρων»]

7 165

Έγγραφα που αφορούν σε πίνακες καταστάσεων, δημοπρασίες για 

προμήθειες υλικού σε διάφορες υπηρεσίες, προϋπολογισμοί, πίνακες 

καταστάσεων ελέγχου αποκομιδής απορριμμάτων κ.α. 

Περιέχει και έγγραφα του 

1949. Αποτελεί συνέχεια του 

υποφ. 6.

[1950 «Πίστωσις διά πληρωμών 

αποδοχών υπαλληλικού και 

εργατοτεχνικού προσωπικού ειδ. 

οργ. καθ/τος»]

30 1 96
Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση δανείου, 

βοηθημάτων, διάφορες δαπάνες, συντάξεις, αποζημιώσεις κ.α. 
[1950 «Ταμείον Γ’ Τετραμηνον 

1950»]



2 186

Έγγραφα που αφορούν σε αποδείξεις παραλαβής προμήθειας υλικού, 

οικονομικές ενισχύσεις, άδειες δημοτικών υπαλλήλων, διαταγές για 

ρύθμιση ταμειακής και έτερων διαχειριστικών λειτουργιών κ.α. [1950 «»]

31 1 165

Τμήμα Προσωπικού: έγγραφα για προσλήψεις / διαγωνισμούς του 

Δήμου (1948-1950). Καταστάσεις με στοιχεία υπαλλήλων/πληρωμές 

(1950).  Ατομικά φύλλα υπαλλήλων. 

Περιλαμβάνονται (2) 

φωτογραφίες τύπου 

ταυτότητας. [ Δ ]

2 183

Κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν το Τμήμα Προσωπικού: 

ασφάλιση υπαλλήλων, προσλήψεις, μισθολόγιο, ωράριο (1950-1951). 

Φ.Ε.Κ. 24 / 14.03.1950 και Φ.Ε.Κ. 93 / 30.10.1950.  
[ Δ ] / [Κοινοποιήσεις Τμήματος 

Προσωπικού]

3 235

Κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν το Τμήμα Προσωπικού: 

ασφάλιση υπαλλήλων, προσλήψεις, μισθολόγιο, ζητήματα 

νομιμοφροσύνης (1943-1949). 

Περιλαμβάνονται ταχυδρομικός 

φάκελος, φωτογραφία, επαγγελματική 

κάρτα δικηγόρου, έντυπο εγκυκλίου. 

(οι υποφ. 2 και 3 αποτελούσαν 

ενότητα)

[ Δ ] / [Κοινοποιήσεις Τμήματος 

Προσωπικού]

4

195 + 

2 εφημ.

Έγγραφα που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμών για πρόσληψη 

δακτυλογράφων και γραμματέων (γραπτά διαγωνιζομένων, πίνακες 

βαθμολογίας, αποφάσεις εξεταστικών επιτροπών). Περιλαμβάνεται 

ντοσιέ Ατομικού Φακέλου υπαλλήλου. 

Περιλαμβάνονται τα φύλλα των 

εφημερίδων ''Ο Ελληνικός 

Βορράς'' (09.11.1945), ''Το Φως''  

(07.12.1945), ''Ελληνικό Θάρρος''  

(01.01.1946) [ Δ ]

32 1 191
Εγκρίσεις συμμετοχής δημοτικών υπαλλήλων σε υπερωριακή εργασία 

και ονομαστικές καταστάσεις αυτών. [Φάκελλος Υπερωριών]

2 183
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για προαγωγές υπαλλήλων. Εφαρμογή 

νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου.
[Φάκελλος Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου]

3 234
Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου για διορισμούς – προαγωγές δημοτικών 

υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεων και εισηγήσεων των υπηρεσιών
[Εν αναμονή απαντήσεως εκ του 

Υπουργού Εσωτερικών]

4 151

Έγγραφα που αφορούν προσλήψεις μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων. 

Σύσταση και παράταση του Ειδικού Οργανισμού Φύλαξης του τέως 

Ισραηλιτικού Νεκροταφείου. [Προς Τακτοποίησην]

5 53
Κοινοποιήσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή αποχώρησης δημοτικών 

υπαλλήλων, απολογίες και επιβολή ποινών. 

[Απολογία Οδοκαθαριστών 

Αποφάσεις Δημάρχου 1952. Ειδικός  

Οργανισμός προς καταχώρησιν]


