
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1910

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1910

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α\

ΣΓροσωπικόν 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

"Αρ'&ρον 1.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Δαπανηθίντα :.........................................Δρ. 10,556.00 Δο. 10,556.60

"Αρΰρον 2·

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛαπανηθΛτα:.........................................Δρ. 1,440.— Δρ. 1.440.—

’Άρϋ-ρον 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΙΙΤΩΝ 
ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ

Δαπανηθέντα :.........................................Δρ. 2.675.30 Δρ. 2,675 30

Άρΰρον 4.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΝ ΤΑ1Σ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ

Δαπανηθέντα :........................................ Δρ. 19,351.— Δρ. 19,351.— Δρ. 34,022.90

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β\

Μισθοί, άμοιβαι και αποζημιώσεις τον Μουσείου καλών τεχνών, 
τοϋ Έϋ'νικοϋ Μουσείου και τοϋ εργαστηρίου τών εκμαγείων.

Πρθρο)' 1.

ΜΙΣΘΟΙ ΙΙΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
(Πληρωνόμενοι κατά το αρθρον 1 § β' τοϋ Νόμου ΓΤ\Β').

Δαπανηθέντα :.........................................Δρ. 5,360.— Δρ. 5,360.—

Εις μεταφοράν..................Δρ. 5,360.—
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20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Έζ μεταφοράς..........................Δο. 5,360.——

”Α ρϋρον 2.

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

(Πληρωνόμενοι κατά τον αυτόν ώς άνω Νόμον).

ΛαπανηΟέντα :....................................Δρ. 6,385.— Δρ. 6,385.—

Αρ·&ρον 3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

ΔαπανηΟΟτα :........................................ Δο 855.— Δρ. 855.— Δρ. 12,600.—

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ\

’Άρΰρον 1.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΟΥ

Δαπανηθέντα: εις Οε'ρμανσιν καί φωτισμόν ... . Δρ. 479.—
» » χάρτην καί τυπωτικά διάφορων εν-

τύπων........................................ » 96.50
» » γραφικήν ύλην καί λογιστικά βιβλία » 333.25
» » διάφορα έξοδα............................... » 194.85
» » καθαρισμόν του Καταστήματος . )> 120.—
» » έξοδα αποστολής επιταγών εις δι-

καιούχους............................... » 93.55
» » ταγυδρομικά τέλη..................· ϋ 327.90
» » φύλακτρα χοεωγοάφων .... » 10.75
» » εγκατάστασιν αερισμού Καταστή-

ματος ....................................... » 42.50
Μ » αξίαν εξαρτημάτων Γραφομηχανής

τού Γραφείου τής Εταιρείας . » 27.50
» » άξίαν θερινών καί χειμερινών εν-

δυμασιών των δύο κλητήρων του
» » Καταστήματος........................... » 168.—
» » άξίαν κηρωτού περιβλήματος των

τραπεζών τής Βιβλιοθήκης καί 
χρωματισμού των βιβλιοθηκών 
τού 'Υπογείου κλπ....................... » 101.10

» » φωτογράφησιν τού μνημείου τού
Φουρτβαίγκλεο........................... » 36.-

» » δικαίωμα ποσίμου ΰδατος τού Κα-
ταατζίματο; έτους 1910 . . . . » 80.-

Εις μεταφοράν.................. Δρ. 2,110.90
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910 21

Έκ μεταφορά;.......................Δρ. 2,110.90

’Άρΰρον 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Δαπανηθέντα: εις έπιγορήγησιν τοϋ Γραμματέω; τοϋ

Διοικητικοί! Συμβουλίου..................Δρ. 1,320.____  Δο. 1 320.__

’Άρϋρον 3.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΓΙΑΝΑΙ 
Δαπανηθέντα : διά τά; έν τη 'Εταιρεία επιστημονικά;

διαλέξει;............................................. Δρ. 127.40 Δο. 127.40

”Αρ§ρον 4.
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Δαπανηθέντα: διά κατανάλωσιν χαρτοσήμου πρός Ιξο’φλησιν
χρημ. Ινταλματ. τοϋ Υπουργείου Δρ. 1,400.— Δρ. 1,400.—

5Άρϋρον 5.
ΕΞΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Δαπανηθέντα: εις αγοράν βιβλίων . Δρ. 2,412.50
» » δετικά βιβλίων . » 630 25 Δρ. 3,042.75 (α)

”Αρ·&ρον 6.

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ. ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Δαπανηθέντα : εί; σύνδρομά;’ εί; περιοδικά καί βι

βλία αρχαιολογικά.......................Δρ. 1,185.— Δρ. 1,185.— Δρ. 9,186.05

ΚΕΦ Α ΛΑΙΟΝ Α'.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Ααπάναι άναστηλώοεως Προπυλαίων 

Δαπανηθέντα εί; ημερομίσθια τεχνιτών καί έργατών Δρ. 
» » ’Αγγλικήν Εταιρείαν μαρμάρων καί

Ν. Μοσχοϋ δι’ αξίαν μαρμάρων »
» ΰ μεταφοράν μαρμάρων . · . . . »

Εί; μεταφοράν ....

2,207.50

2,238.60
286.75 Δρ. 4.732.85 

Δρ. 4,732.85

(α) Εί; τδ ανωτέρω κονδύλων «’’Εξοδα βιβλιοθήκη;» δέν περιελήφθησαν αί άνήκουσαι 
εί; αυτήν δαπάναι μισθοδοσίας βιόλιοφΰλακος, βοηθοΰ έπιμελητοΰ,καί συντηρήσεω; έν γένει 
τη; βιβλιοθήκης, διότι οι μισθοί τοϋ βιβλιοφυλακο; καί βοηθοΰ έπιμελητοΰ κατετάχθησαν 
εί; τά άρθρα 1 καί 2 του κεφ. Α' αί δε δαπάναι τής συντηρήσεω; εί; τα έξοδα Γραφείων 
καί διαχειρίσεω; έν γένει κεφ. Γ' άριθ. 1.
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22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Έκ μεταφοράς .... Δρ.
Δαπανηθέντα εις επισκευήν εργαλείων........................... »

» » X. Χρυσοσφαιρίδην, Α. Ζαχαρίαν
κλπ. Sc’ αξίαν σιδηρών συνδετή
ρων, ξυλείας κλπ............................ »

Άναοκαφαι εν τώ Κεραμεικφ

Δαπανηθέντα είς ημερομίσθια εργατών, τεχνιτών καί 
καρρραγωγεων διά τάς γενομένας 
άνασκαφάς υπό την διεύθυνσιν του
κ. Ά. Βρουκνερ......................... Δρ.

» » άποζημίωσιν του διευθύνοντος τάς
άνασκαφάς κ. Ά. Βροΰχνερ καί 
οδοιπορικά επιστροφής αυτοΰ εξ 
’Αθηνών εις Βερολινον .... »

» » Α. Τζηρίτην καί Θ. Καρλάκην
δι’ αξίαν ζεμπιλίων, σαρώθρων, 
πτύων καί άλλων υλικών διά τάς
άνασκαφάς .................................. »

» » Σ. Βλαστόν δι’ έκτύπωσιν ευρημά
των άνασκαφών......................... »

» » έπιδιόρθωσιν εργαλείων .... »
» » Πάλλην καί Κοτζιάν, δι’ άξίαν ει

δών σχεδιάσεως τών άνασκαφών »
» » άξίαν υδροσωλήνων διά τό Μουσεΐον

Κεραμεικοΰ.................................. »
» w ημερομίσθια τεχνιτών καί εργατών
» διά την έπισκευήν του έν Κεοαμεικώ

υδραγωγείου ........ »
» » Σ. Έλευθεριάδην, I. Δέγλερην,

Στ. Εγγλέζον δι’ άξίαν διαφό
ρων υλικών καί μεταφοράν άμ
μου διά την έπισκευήν του υδρα
γωγείου ........................................... »

j » έπισκευήν τής στέγης του φυλακείου
Κεραμεικοΰ.................................. »

» » άποζημίωσιν Κ. Κοντοπούλου, έπι-
τηρητοΰ τών έργασιών .... »

Άναοκαφαι ’Αρχαίας ’Αγοράς

Δαπανηθέντα εις ήμερος. Ιργατών χαϊ χαρραγωγέων Δρ. 
» » Δ. Καρλάκην, Π. Καμπίτην, Δ.

Είχοσιπενταρχον, 8Γ άξίαν ζεμ
πιλίων, σχοινιών χτλ.................... »

Κϊς μεταφοράν .... Δρ.

4,732.85
26.30

ΟΜ5 Δρ.

11,703.15

2,850.-

272.20

40.—
40.40

20.20

14.40

117-50

673.85

40.—

200.— Δρ.

7,014.85 

88 «5
7,103.50 Δρ.

4,870.30

15,941.70

20,812.00
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΤ 1910 23

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 7,103.50 Δρ. 20,812,00
Δαπανηθε'ντα εις Φωτογραφικήν εργασίαν................. » 46.20

» » ε’πισκευήν εργαλείων....................... » 12.10
» » άποζημίωσιν του διευθύνοντος τάς

άνασχαφά; Ά. Φιλαδελφέως . . » 928.20
9 » άποζημίωσιν του επιστάτου X. Κα-

οαμανλή........................................ » 256.65
» » ημερομίσθια τεχνιτών καί εργατών

προς περιτοίχισιν του άνασκαφέν- 
τος χώρου................................... » 103.75

» » Π. Καστριώτην, έφορον άρχαιοτή-
των, οδοιπορικά έξοδα επιβλέ- 
ψεως των άνασκαφών καθ ’ δλην 
την διάρκειαν αυτών .... » 64. — Δρ f8,514.40

Άνασκαφαί Πννκός.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών.................. Δο. 796.50
» » Δ. Είχοσιπενταρχον χαί Ν. Σαραν-

τίδην δι1 άξίαν ζεμπιλίων καί 
σπάγου κλπ.................................. » 41.55

0 » Κ. Κορομηλάν δΓ επιστασίαν τών
άνασκαφών ................................ » 14.-

» » Α. Πετρίτσην διά φωτογρ. δαπάνην I 18.—
» » Κ. Κουρουνιώτην, έφορον άοχαιο-

τήτων, δι* οδοιπορικά εποπτείας 
τών άνασκαφών........................... » 1? 50 Δρ. 882.55

'Αναακαφαϊ 1 Αρχαίου Βονλεντηρίον

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών, τεχνιτών καί
καρραγωγέων...........................Δρ. 817.-

» » φωτογραφικήν εργασίαν................. 9 42.—
» » αξίαν ζεμπιλίων........................... » 15.25
» » I. Ρουμπάνην καί Ν. Λεμονήν δι*

άξίαν ξυλείας καί λαμαρίνης αυ
λακωτής προς κατασκευήν υπόστε
γου εν τώ Άρχαίω Βουλευτηρίω » 31.45

» ΐ) έξοδα κατασκευής θύρας έν αύτώ . » 50.-
» » ημερομίσθια κτιστών προς κατα-

σκευήν φυλακείου έν αυτώ . . . » 118.75
» » Κ. Κορομηλάν, επιστάτην αρχαίο-

τήτων, δι* άμοιβήν επιστασίας 
τών άνασκαφών κατά τήν διάρ-
κειαν αυτών............................... » 65—

Εις μεταφοράν .... » 1,139.45 Δρ. 30,208.95
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24 1ΙΡΑΚΤΙΚΛ TOT 1910

Έχ μεταφοράς .... Δρ.
Δχπανηθίντα εις Κ. Κουρουνιώτην, έφορον Αρχαιο

τήτων, St’ οδοιπορικά έποπτείας 
των άνασχαφών χατά την διάο- 
χειαν αυτών............................... »

Έργασιαι εν τώ ' Λσκληπιείφ Αθηνών

Δαπανηθίντα εις Ημερομίσθια εργατών.................. Δρ.

Κατεδάφιαις καί άνέγεραις τοίχον εν τή Άκροπόλει.

Δαπανηθίντα εις ημερομίσθια τεχνιτών χαί εργατών Δο.
ο » προμήθειαν άμμου....................... »

Κατασκευή κιγκλιδώματος περί την 'Λκρόπολιν

Δαπανηθεντα εις τόν εργολάβον Β. Χαραλαμπόπου- 
λον δι’ αξίαν των παραληφθεντων 
σιδηρών κιγκλιδωμάτων και το- 
ποθέτησιν αυτών........................... Δρ.

Ααπάναι προς ανντήρηαιν τής δενδροφυτείας 
τοϋ περί την 'Λκρόπολιν χώρου

Δαπανηθίντα εις ημερομίσθια εργατών χαί χαρραγω·
γέων........................................... Δο.

» » άποζημίωσιν τοϋ χηπουροΰ Κ. Μι-
χαλαοάχου................................... »

Ααπάναι πρι'ις καθαρισμόν των εν Λθήναις 
αρχαιολογικών χώρων.

Δαπανηθεντα εις Ημερομίσθια Ιργατών..................Δρ.

Ααπάναι άνασκαφικών εργασιών εν Πειραιεΐ.

Δαπανηθεντα εις Ημερομίσθια εργατών εν ταΐς άνα-
σχαφαΐς της όδοΰ Φίλωνος . . Δο. 

» » ημερομίσθια διά τόν καθαρισμόν
τών αρχαίων δεξαμενών ... »

» ν Α. Τζηρΐτην, St’ αξίαν ζεμπιλίων » 
» » οδοιπορικά έξ Αθηνών εις Πειραιά

τοϋ άρχιεπιστάτου Όδ. Ωρο
λογά, τοϋ αρχιεργάτου Κ. Καμ- 
πανη χαι όλων τών εργατών τών 
h Πειραιεΐ άνασχαφών χαθ’ ολην

Βίς μεταφοράν .... »

1,139.45 Δρ.

25— Δρ.

253.— Δρ.

371.55 
51— Δρ.

1,532.65 Δ?.

248.50 

70— Δρ.

1,429.20 Δρ.

165.25

255.50
11.40

432.15 Δρ.

30,208.95

1.164.45 

253.—

422.55

1,532.65

318.50

1,429.20

35,329.30
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Έχ μεταφοράς .... Δο. 432.15 Δρ. 
τήν διάρκειαν αυτών, προτιμηθέν- 
των χατοίχων ’Αθηνών ώς εργα
τών χαθό συμφερωτέρων. ... » 166.50 Δρ.

Δαπάναι άπαλλοτριώαεως Ιδιωτικών κτημάτων 
δι αρχαιολογικούς λόγους.

Πληρωθέντα εις I. Παπαδάχην διά τδ τίμημα τοΰ έν 
Λυχοσοόρα χτήματος αΰτοϋ άγο- 
ρασθέντος παρά της Εταιρείας Δρ. 

» » Ξανθήν Φάρμακά διά τό τίμημα
του Ιν Θήβαις χτήματος αυτής. »

» » Ίωάννην, Σπήλιον χλπ. Στριγγλό-
γιάννη, διά τίμημα του έπί τοΰ 
Λυχαίου ορούς χτήματος αυτών. » 

Κατατεθέντα εις τδ Ταμεϊον τών εισπράξεων δι’ άπαλ- 
λοτρίωσιν ΐδιωτιχών χτημάτων h 
Αίγίνη υπέρ του Δημοσίου χάριν 
άνασκαφών, Ιχδοθέντος τοΰ ΰπ’ 
άριθ. 2592 ε. ε. γραμματίου 
παραχαταθήχης ....................... »

350.—

1,300.—

840.—

3.975.— Δρ.

Δαπάναι επι< κενής και ουντηρήοεως 
τον επιγραφικού Μουσείου

Δαπανηθέντα εις Γ. Καραγεωργδπουλον, έργολαβι- 
χώς άναλαδοντα καί εχτελέσαντα 
τήν επισκευήν τής στέγης, τής 
θόοας χαί τών άρχαιοθηχών του 
επιγραφικοί! Μουσείου .... Δρ. 450.—

» » Α. Παισην δι’ αξίαν μιά'ς άξίνης
χαί άλλων υλικών....................... » 14,35 Δρ.

Δαπάναι εργαστηρίου εκμαγείων

Δαπανηθέντα εις Π. Γαλανδν χαί Στ. Πρατσινάκην 
δι' αξίαν γύψου, λινελαίου, χο'κ, 
σχοινιών κλπ...............................Δρ. 694.— Δρ.

Αγορά αρχαίων

Δαπανηθέντα εις αγοράν άρχαίων καί αποζημιώσεις 
χαί άμοιβάς διαφόρων ιδιοκτητών 
χαί εδρετών άρχαίων .... Δρ. 3,685.— Δρ. 

Εις μεταφοράν .... Δρ.

35,329.30

598.65

6.465.—

464.35

694.-

3,685.—

47,236.30
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’ Εργασίαι εν Θεαααλία

Δαπανηθέντα εις Ημερομίσθια εργατών εν ταΐς άνα-
σκχοαΐς Παγασών ..................Δο.

ν » άξίαν Ολικών χαί εργαλείων ... »
» » οδοιπορικά Α. Άρβανιτοιτούλου εκ

Βόλου εις Παγασάς καθ’όλην την 
διάρκειαν των άνασχαφών . . »

a » έξοδα μεταφοράς αρχαίων χα! ερ
γαλείων έκ Παγασών εις Μου-

σεΐον Βόλου............................... . »
» » έξοδα φωτογραφη'σεως τοϋ άνασχα-

πτουένου Πόογοο Παγασών καί 
κατασκευής τυπογραφικού σχεδίου. »

» » ημερομίσθια εργατών [έργασθέντων
εν άνασκαφαΐς Γδννων .... »

» » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν τοϋ
έφορου Άοβανιτοπούλου χαί οδοι
πορικά έκ Βόλου εις Γόννους 4 ερ
γατών ........................................ »

» » έξοδα φωτογραφη'σεως άνασχαφών
Γόννων........................................ »

» » έξοδα μεταφοράς ΰδατος διά τούς
έργάτας έχ Δερελή εις Γόννους 
διαρχουσών τών άνασχαφών καί 
ευρημάτων εις Σχολεΐον Δερελη ·

» » ημερομίσθια έργατών καί καρραγω-
γέων Ιργασθέντων εις τήν περί- 
φραξιν τού αρχαίου θεάτρου Λα-
ρίσης................................... .... . »

ο » άξίαν σιδηρού κιγκλιδώματος πρός
πεοίφραξιν τοϋ άρχαίου θεάτρου
Λαρίσης.................................... »

» » άξίαν δλικών περιφράξεως θεάτρου
Λαρίσης........................................ »

» ν οδοιπορικά Α. Άρδανιτοπούλου διά 
τάς εργασίας της περιφράξεως 
τοϋ θεάτρου Λαρίσης .... »

» » ημερομίσθια έργατών εν άνασκαφαΐς
έν τω άντρω τών Νυμφών ’Όσσης »

» » ημερομίσθια έργατών εις άνασκαφι-
κήν εξερεύνηση* άρχαίων τάφων
έν Θεσσαλία............................... »

Κίς μεταφοράν .... » 3,955.80 Δρ.

Έχ μεταφοράς .... Δρ.

1,768.50 
80.70

281.50

122.50

224.-

307.45

271.80

86.70

80.—

210.—

325.— 

47.90

14.—

81.75

51.—

47,236.30

47,236.30
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Έκ μεταφοράς .... Δο. 
Δαπανηθέντα εις έξοδα μεταφοράς αρχαίων εις τό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

φρούριον Λαρι'σης καί έκεΐθεν εις
τδ Μουσειον Βόλου.................. »

» » άξίαν ύλικών προς συντήρησιν του
Μουσείου Βόλου.......................... »

» » Γραφικά έξοδα της εν Θεσσαλία άρ-
χαιολ. υπηρεσίας Α'έξαμην. ε.ε. * 

μ » οδοιπορικά ’Αντιπροέδρου Γ. Μι-
στριοίτου εις Ερέτριαν καί Πα- 
γασάς προς έπιθεώρησιν των ε’κεΐ
εργασιών.................................... »

ν » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν Α.Άρ-
βανιτοπούλου εξ ’Αθηνών εις Βό
λον καί Λάρισαν δι" άνασκαφάς, 
επίβλεψιν τών έν Τσαγγλί άνα- 
σκαφών τών ’Άγγλων κλπ. . . »

» ο αξίαν υλικών καί έπισκευήν εργα
λείων διά τάς εν Γόννοις άνασκαφ. » 

Άνασκαφαι εν Ερέτρια.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών..............Δο.
« » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν του δι-

ευθύνοντος τάς άνασκαφάς Κ.
Κουρουνιώτου..................... »

» » άποζημίωσιν του διαχειριστοΰ τών
άνασκαφών Α. Κρητικού ... »

» » αξίαν γραφικής ύλης............. »
» » » Ολικών καί εργαλείων ... »
» » επιδιορθωτικά έργαλείων .... »
» » φωτογραφικήν εργασίαν .... »
» » έξοδα μεταφοράς έκ Χαλκίδος εις

Ερέτριαν εργαλείων καί έκεϊθεν 
εις Χαλκίδα αρχαιοτήτων . . »

» » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν Α.Έλευ-
θεριώτου διά την σχεδίασιν σχε
δίων τών άνασκαφών .... »

Δαπανηθέντα εις κατασκευήν τοίχου προς υποστήριξιν
αρχαίων πύργων έν Έρετρία. . »

Άνασκαφαι εν Χαιρωνεία και συντήρησις 
τής περί τον Λέοντα δενδροφυτείας

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών διά τάς άνα
σκαφάς ........................................ Δρ.

» » ημερομίσθια εργατών καί καρραγω-
Ε}ίς μεταφοράν . . f t »

3,955.80 Δο

139.65

24.10

43.85

34.50

129.65

28 45 Δρ.

2,262.—

638.30

379.40
16.20
59.—
42.50
95.20

52.-

322.50 

17.50 Δρ.

1,032.—

47,236.30

27

4,356 -

3,884.60

1,032.- Δρ. 55,476.90
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28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Έκ μεταφοράς . . . . Λρ. 1,032.— Δο.
γέων πρός συντήρησιν της περί 
τόν Λέοντα δενδροφυτείας . . » 93. —

Δαπανηθέντα εις αξίαν κηπουρικής ψαλίδος διά τήν
δενδροφυτείαν » 8.25

» » αποζημίωσή καί οδοιπορικά τοϋ
διευθόνοντος τάς άνασκαφάς Γ.
Σωτηριάδου................................ » 221.35 Δρ.

Αναακαφαι έν Νάξω

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια Ιργατων................Δρ.
» » έξοδα κατασκευής 3 έρμαρίων διά

τήν αρχαιολογικήν συλλογήν Νά
ξου............................................ ο

» » οδοιπορικά καί αποζημίωσή του δι-
ευθύνοντος τάς άνασκαφάς Κλ.
Στεφάνου............................... »

» » αγώγια μεταφοράς των Ολικών άπό
πόλεως Νάξου εις Τρίποδας καί 
έκεΐθεν των εδρημάτων τών άνα- 
σκαφών εις τήν πδλιν .... »

Δαπανηθέντα εις αξίαν κενών κιβωτίων πετρελαίου
πρός έναπόθεσιν τών ευρημάτων τών άνασκαφών » 

Δαπανηθέντα εις ένοίκιον οικίας έν χωρίω Τριπόδων
προς τοποθέτησιν καί Ιξασφάλισιν τών ευρημάτων ι>

936.— 

198.50 

346.20

35.40 

38.25 

45.— Δρ.

Αναακαφαι έν Σελλααία.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια έργατών..................Δρ. 288.—
» » άποζημίωσιν καί οδοιπορικά τοϋ δι-

ευθύνοντος τάς άνασκαφάς Γ. Σω
τηριάδου .................................... » 276.75 Δρ.

’Αναακαφαι έν Ενβοίφ.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών....................Δρ. 1,382.25
» » άποζημίωσιν καί οδοιπορικά τοΰ δι-

ευθΰνοντος τάς άνασκαφάς Γ.
ΙΙαπαβασιλείου.......................... » 394.80

» » έπιδιορθωτικά εργαλείων .... » 14.70
V » έξοδα φωτογραφ, αρχαίων τάφων » 52.70 Δρ.

Εις μεταφοράν . . . . » Δρ.

55,476.90

1,354.60

1,599.35

564.75

1.844.45

60,840.05
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Έκ μεταφοράς .... Δρ. Δο. 60,840.05

’Αναοκαφαι εν Θήβαις.

Δαπανηθέντα εις ήμερομίσθια εργατών.................. Δρ. 575.75 Δο. 575.75

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1907 29

Δαπάναι καταρτισμού Μουσείου και συμπληρώσεως 
διωρόφου φυλακείου Θηβών

Δαπανηθέντα εις Κ. Μαυράκην και Δολογλου δι*
άξίαν τεσσάρων άρχαιοθηκών............................... Δρ. 749.45

» » Ε. Δράκον, δι’ άξίαν πέντε τραπεζών » 65.—
» » ημερομίσθια τεχνιτών....................... » 200.—
» » Μιχ. Στάμον, δι' αξίαν άσβεστου,

λίθων καί ξυλείας.......................... « 300.—
» » οδοιπορικά συγκολλητοΰ αρχαίων I.

ΙΙαπανικολάου.............................. » 10.05 Δρ. 4,324.50

Δαπάναι κατασκευής Μουσείου εν Τεγεα.

Δαπανηθέντα εις εργολάβον Α. Χοντον διά την κατα
σκευήν του εν Ιΐυαλίω Μουσείου, 
ώς ό τρίτος καί τελικός Λογαρια
σμός του αρμοδίου Νομομηχα-
νικου...............................................  Δο. 948.45 Δρ. 948.45

Αναοκαφαι εν Τεγεα.

Δαπανηθέντα είς ημερομίσθια εργατών .................... » 1,348.50
» » έξοδα μεταφοράς εδρημάτων είς τό

Μουσείον........................................... » 42.50
» » οδοιπορικά Φ. Βερσάκη έξ ’Αθηνών

είς Τεγέαν προς άπεικόνισιν των
αρχαίων.............. ......................... » 45.60

» »> άξίαν υλικών προς συντήρησή των
ευρημάτων.................................... *> 21.30

» « οδοιπορικά Δ. Ευαγγελίδου έπιμε-
λητου έξ Επίδαυρου είς Τεγέαν
ένθα μετετέθη............................. » 20.20

» » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν του δι-
ευθύνοντος τάς άνασκαφάς Κ.
* Ρωμαίου...................................... » 197.10 Δρ.

Είς μεταφοράν............... »

1,675.20

65,363.95
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3(1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Εκ μεταφοράς.............. Δρ.

Έργασίαι οτερεώοεως καί σνμπληρώσεως 
ΰολωτοϋ τάφον εν Μνκήναις.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών καί τεχνιτών Δρ. 1,555.-
» 0 Λ. Ζαγαρίαν κλπ. δι’ ά?ίαν τσιμέν

του και άλλων υλικών................ 0 430.90
0 0 άποζημίωσιν του διαχειριστού των 

εργασιών X. Κτένα.................. » 558.—
0 0 οδοιπορικά του Ιδιου μεταβάσεως 

καί έπιστροοής εξ Αθηνών εις 
Μυκήνας μετά δύο τεχνιτών... » 75.55

0 » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν, κατά 
τον Νδμον, X. Τσούντα μεταβάν- 
τος εις Μυκήνας προς επιθεώρη- 
σιν των εργασιών......................... 0 32.45

1) » οδοιπορικά του Νομομηγανικοΰ X. 
Μπαλάνου διά τάς εκεί εργασίας 0 26.95

0 » ενοίκιον προς οικησιν τών τεγνι- 
τών καί φύλαξιν τών υλικών. .. . » 45.—

* Εργασίαι 

Δαπανηθέντα

επισκευής τον Μονοείον Δελφών 

εις ημερομίσθια τεχνιτών καί εργατών Δρ. 743.90
» 0 Ήλ. Καραλοπουλον, Σ. Μωραί'την 

καί Κ. ΙΙρατσινάκην δι’ αξίαν 
γυψου καί σιδήρου...................... 0 485.60

» » μεταφοράν υλικών εξ ’Αθηνών εις 
Ιτέαν καί Δελφούς.................... 0 149.10

» » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν Γ. Ευ
γενίου, μηχανικού...................... 0 185.30

0 0 οδοιπορικά Α. Τομαή, Κ. Γκέκου, 
καί Γ. Γάσπαρη......................... 0 41,25

» » Α. Κοντολέοντα, βοηθον ’Εφόρου, 
διά γραφικά Μουσείου............... 0 60.-

Έργασίαι

Δαπανηθέντα

επισκευής Μουσείου Επίδαυρον 

εις ήμερομίσθια®εργατών καί τεχνιτών ΔΡ. 368.50
0 0 όδοιπορ. καί άποζημίωσιν 11. Καβ- 

βαδία κα\ Γ.Ευγενίου μηχανικού.. 0 139.—
Δαπανηθέντα εις Οδοιπορικά εκ Τεγέας εις Επίδαυ

ρον του επιμελητου Δ. Εύαγγε* 
λίδου, άναπληρώσαντος τον αύ-

Είς μεταφοράν............... Δρ.

65,363.95

2,723.85

1,665.15

οΟΐ.ϋϋ Δρ. G‘J.7o2.95
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Έκ μεταφοράς................ Δρ. 507.50 Δρ.
τόθι επιμελητήν άπουσιάζοντα επ’ 
άδεια καί άποζημιωσιν αυτού. .. » 93.25

Δαπανηθέντα εις οδοιπορικά του επιμελητου X. Για- 
μαλίόου προς έξαργύρωσιν επι
ταγών εις Ναύπλιον.................... » 42.—

ο » γραφικήν ΰλην.................................. ν 11.— Δρ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

69,752.95

31

653.75

Έργαοίαι επισκευής τον Μουσείου 3Ολυμπίας.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών καί τεχνιτών Δρ.
» » Β. Άθανασόπουλον, Γ. Λιακόπου-

λον, Γ. Γιαρμενίτην, δι* άξίαν 
ξυλείας, γύψου, σχοινιού κλπ.. . »

» » μεταφοράν ξυλείας καί γύψου εκ
Πύργου εις 'Ολυμπίαν................ »

» » επισκευήν Ιργαλείων.......................... »
» » οδοιπορικά καί άποζημιωσιν του άρ-

χιεργάτου Κ. Καμπάνη καί Ν.
Ρούσου........................................... »

» » οδοιπορικά τών εργατών Α. Μότου
και Π. Μπαίλα......................... »

» » γραφικήν ΰλην καί καθαρισμόν του'
Μουσείου κατά τήν Α' εξαμηνίαν #

» » οδοιπορικά τού επιμελητου I. Σπιτά-
δου έπανειλημμένως μεταβάντος 
έξ’Ολυμπίας εις Πύργον καίΚρέ- 
σταινα πρός προμήθεαν υλικών.. »

Έργαοίαι επισκευής τον Μουσείου Ελευοΐνος

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια τεχνιτών καί εργατών Δο. 
ν » Θ. Μεθενίτην, Δ. Μπισμπινάκην, 

Γ.Παπαν κλπ.δι’άξίαν άσβεστου, 
γύψου, ξυλείας καί άλλων ΰλικών 
καί διά μεταφοράν άμμου καί 
ένοίκιον καί μεταφοράν παλαιάς 
ξυλείας εξ ’Αθηνών εις Ελευσίνα »

3 λ.· οδοιπορικά Α. Σκιά εφόρου αρχαιο
τήτων έξ ’Αθηνών εις ’Ελευσίνα 
προς έπίβλεψιν τών Ιργασιών καθ’
ολην τήν διάρκειαν αυτών.........  »

Δαπανηθέντα εις Α. Πετρίτση φωτογράφον...........  »
» » οδοιπορικά Γ. Ευγενίου μηχανικού

μετά τού κ. Γειυργιάδου...........  #
Εις μεταφοράν................ Δρ.

807.—

304.20

35.75
8.60

212.70

35.40

63.10

56.05 Δρ. 1,522.80

591.70

938.45

56.10
9,80

15.70
1,611.75 Δρ. 71,9:9.50
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32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 1,611.75 Δρ. 
Δαπανηθε'ντα είς άποζημίωσιν του διαχειριστού των

εργασιών I. Ευσταθίου.............. » 81.15 Δρ.

Δαπάναι επισκευής τον Μουσείου Λυκοσονρας 
και σχεδιάσεως των άνασκαφών

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια τεχνιτών και Ιργατών Δρ. 132.50 
» » Γ. Λεβαντήν, Ή. Τζεμήν κλπ. δι’

αξίαν κεράμων, άσδε'στου, τσίγ
κου κλπ. καί μεταφοράν αυτών 
εκ Μεγαλοπόλεως είς Λυκοσούραν » 152.50

·> » οδοιπορικά τού έπιτηρητού των ερ
γασιών της επισκευής κατά την 

διάρκειαν αυτών χπό’Τσαριείς Μου
σεΐον Λυκοσούρας...................... » 15.—

fc » Α. Όρλάνδον μηχανικόν, δι’ αμοι
βήν τής σχεδιάσεως τών άνασκα
φών ............................................... » 125.—

» » Α. ΓΙετρίτσην, διά φωτογραφικήν
εργασίαν........................................ » 40.—

» » επιμίσθιον Κ. Κουρουνιώτου, εφό
ρου, διά τήν έπίβλεψιν τών έργων » 37.80 Δο.

Δαπάναι επισκευών και σνντηρήσεως τών Μονσείων 
Δήλου και Μύκονον.

Δαπανηθέντα είς ημερομίσθια τεχνιτών καί εργατών 
προς στερέωσιν καί επισκευήν τών
εν Δήλω αρχαίων......................  Δρ.

» » λεμβουχικά εκ Μυκόνου είς Δήλον
προς μεταφοράν τροφίμων καί
υπηρεσιακών εγγράφων..............

» » Χρ. Στάην δι’ άξ'αν οικοδομήσιμων
Ολικών διά τό Μουσεΐον Δήλου. »

» » Ν. Γειυργούλην δι’ άξίαν υλικών
επισκευής καί καθαρισμού αρ
χαίων Μουσείου Δήλου.............. »

» a άποζημίωσιν τού ίπιμελητού Θ. Κα- 
ραχάλιου, άναπληρώσαντος τδν 
επιμελητήν Δήλου άπδ 1 ’Ιανου
άριου εως 8 Μαρτίου ε. ε......... »

» » ημερομίσθια επισκευαστών αρχαίων
Μουσείου Μυκόνου .................... »

Είς μεταφοράν .... Δρ.

83 — 

49.80

96.20

158.40

276.—

1,^634υ Δρ.

71,929.5ο

1,692.90

502,30

74,125.20
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Έχ μεταφοράς................ Δρ. 1,303.40 Δρ.
Δαπανηθέντα εις έξοδα συντηρήσεως τοΰ Μουσείου

Μύκονου της Α' έξαμηνίας έ.έ. » 193.75 »

ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Μοναεΐον Αργοστολιού

Δαπανηθέντα εις πληρωμήν τοΰ Α.Γασπαρινάτου, ερ
γολάβου τής μετασκευής τής ’Αγ
γλικής εκκλησίας εις αρχαιολογι
κόν Μουσεΐον, διά την έκτελε- 
σθεϊσαν εργασίαν, ώς ό 2°;, 3°ί 
καί 4°5 Λογαριασμός τοΟ άρμο-
δίοο Μηχανικού........................... Δρ. 10,716.84

» » άποζημίωσιν καί οδοιπορικά τοΰ
Μηχανικοί Γ. Ευγενίου...........  » 187.— Δρ.

Δαπάναι επίσχεσης οικιακών της 'Εταιρείας 
εν Φιγαλεία.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια τεχνιτών....................... Δρ. 20.00
» » Λεονταρίτην δι’ αξίαν άσβεστου,κε

ράμων καί γύψου......................... » 29.50 Δρ.

Διάφοροι εργαοίαι

Δαπανηθέντα είς Κ. Τάβαρην ενοικιαστήν κτήματος 
Καλλιφρονα διά ζημίαν γενο-
μένην εν τώ χτήματι έχ των 
Ινεργηθεισών άνασχαφών .... Δρ. 

» » Δ. Σαρδέλην χλπ. δι’ άποζημίωσιν
αυτών ώς πραγματογνωμόνων 
έν τή εκτιμήσει τής ανωτέρω
ζημίας...................................... »

» » Α. Φουστέρην, έργολάβον, διά τήν
άνέγερσιν πεσόντος τοίχου τής
Στοάς Άττάλου............................ »

» a Έμμ. Δρακάτον, δι’ Ιπιδιο'ρθωσιν
τοίχου περιφράσσοντος τόν χώ
ρον έν ώ τό ΠρυτανεΓον...........  »

» » φωτογράφησιν αναγλύφων εύρεθέν-
των έν μεταγενεστέρω τοίχω
Άκροπόλεως............................... »

» » I. Μαγγιώρον, 8Γ αξίαν μετροται
νίας St’ εργασίας έν Άθήναις. . »

ν » αξίαν σύρματος περιφράξεως τής πε-
Είς μεταφοράν.................. Δρ.

137.50

15.—

173.75

80.—

15.—

18.60

439.85 Δρ.

74,125.20

1,497.15

33

10,903.84

50.—

86,576.19
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34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOY 1907

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 439.85 Δρ.
πτωκυίας στήλης του Όλυμπιείου « 12.75

» » ’έξοδα μετακινήσεως ογκωδών λίθων 
εν τω έπιγραφικώ Μουσείω .... » 9.-

» » ’έξοδα επιτηρήσεως του Θησείου . » 30.-
» » ημερομίσθια τεχνιτών προς συγκο'λ- 

λησιν σπονδύλων του Θησείου. . » 24.—
)) ο ημερομίσθια Γ. Πολυκαντριώτου, 

συγκολλητού αρχαίων, μηνών’Ια
νουάριου και Φεβρουάριου ε. ε.. 282.-

» Σ. Έλευθεριάδην, δι’ αξίαν σιδη
ρών εργαλείων καί υλικών διά τάς 
εν Άθήναις εργασίας......... » 61.20

» » έπισκευήν εργαλείων τών εν Άθή- 
ναις Ιργασιών............................... » 57.20

» οδοιπορικά αρχιεπιστάτου’Οδ. Ωρο
λογά έξ’Αθηνών είς Πειραιά κατ’ 
’Ιανουάριον καί Μάρτιον δι’υπη- 
ρεσίαν της Εταιρείας................ » 11.50

» Κ. Κοντόπουλον, δι' οδοιπορικά έπι- 
βλέψεως τών εν Άθήναις εργασιών )) 10.-

w - ημερομίσθια εργατών εν τώ Μου- 
σείω Ακοοπόλεως .................... » 35.—

” >> έξοδα γραφικής ύλης έν τώ Μουσείω 
Άκροπόλεως ............................. 0 38.80

Μ » ημερομίσθια κτιστών δι’ επισκευήν 
φυλακείου Άκοοπδλεως............. 50.—

» άποζημίωσιν τού επδπτου εργασιών 
τής Εταιρείας εν Άθήναις Θ. 
Σοφούλη διά την Α' εξαμηνίαν ε.ε. » 1,800.-

ο άποζημίωσιν τού άρχιεπιστάτου τών 
έν Άθήναις εργασιών Όδ Ωρο
λογά διά την Α' εξαμηνίαν ε. ε. Ί 905.-

V ν έξοδα καθαρισμού Μουσείου Σπάρτης » 15.60
» οδοιπορικά τού έπιμελητού Θ. Κα- 

ραχάλιου εξ ’Ολυμπίας είς Δή- 
λον καί έκεϊθεν είς ’Αθήνας.. . . )) 96.70

** >) έξοδα καθαρισμού καί φυλάξεως τού 
Μουσείου Χαλκίδος......................... » 270.-

* » οδοιπορικά Γ. Ευγενίου μηχανικού 
έξ ’Αθηνών είς Κεφαλληνίαν. . . )) 39.10 Δρ.

Ααπάναι άποζημ αρχιεργατών καί βοη&ον Μηχανικού 

Δαπανηθεντα εις άποζημίωσιν δύο άρχιεργατών καί
βοηθού μηχανικού........................ Δρ.

»

86,576.19

4,187.70

5,210,—
95,973.89
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε\

Δημοσιεύματα.

’Άρ&ρον 1.

Δαπανηθέντα διά

» »

» 1)
)) ))

)ϊ »

ϋ »

εις

» »

την εκδοσιν τής'Αρχαιολογ. Έφη-
μ,ερίδος 1909................................

την εκδοσιν τής’Αρχαιολ. Έφηρ.ε-
ρίδος 1910................................

την εκδοσιν των Πρακτικών τού 1908 
» » 1909

την αντιγραφήν των ευρετηρίων του
Εθνικού Μουσείου.....................

εκδοσιν του συγγράμματος Γ. Πα- 
παβασιλείου «περί των εν Εύβοια
άοχαίων τάφων».........................

Γ. Ευγένιον Μηχανικο'ν, δι* εργα
σίας σχεδίων Επίδαυρου............

εργασίας σχεδιάσεως εν Λυκοσούρα

Δρ.

»
»

ο

ο

ο
»

»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'.

Διάφορα έξοδα,

Άρϋρον 1.

Δαπανηθέντα διά την σύνταξιν τοΰ πριύην κλητηοος 
της Εταιρείας Κ. Πάνου, κατά 
το αρθρον 45 τοΰ οργανισμού . . Δρ.

"Ά ρϋρον 2.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Δαπανηθέντα εις δικηγορικά δικαιώματα επί 6ποθέ- 
θέσεως της 'Εταιρείας κατά κλη-
ρονο'μων Μπενέτου κλπ..............  Δρ.

» » δικαιώματα μαρτύρων καί δικηγο
ρικά επί δποθέσεως κατά I. Πα-
παδάκη ......................................... »

ο » ΓΙ. Γενοβέλην διά συμβολαιογρα
φικά δικαιώματα προς σύνταξιν
διάφορων συμβολαίων της Εται
ρείας.................................................. »

ν.................. »

985.50

5,138.35
42.-

1,813.20

330.—

1,909.40

300.—
174.55

10,693.— Δρ.

972.— Δρ.

83.-

176.—

122.—
381.— Δρ.Εις μεταφορά
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36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910

Δαπανηθέντα

ft

»

»

»

»

»

Δαπαντ,θέντα

Δαπανηθε'ντα

»

ο

Εκ μεταφοράς.................... Δρ.
εις δικηγορικά δικαιώματα έπί κατα- 

σχέσεως κατά Κ. Καμπάνη καί 
δίκης Μαστρογιαννοπούλου .... »

» ασφάλιστρα του Καταστήματος τής 
Εταιρείας εις την Εταιρείαν 
Γεν. ’Ασφαλειών Εθνικήν επί
πενταετίαν μέχρι του 1915.... »

»' φωτισμόν του έν Δελφοΐς Στρ.Στάθ
μου μηνών Μαρτίου μέχρι τέ
λους ’Ιουνίου ε. ε........................ »

« αξίαν σημαίας καί κοντού καί το- 
ποθέτησιν αυτών εις τό Κατά
στημα τής ’Εταιρείας................ »

» άποζημίωσιν των εργατών Γ.Άδάμ 
καί Μ. Κεραμίδα παθόντων έν 
τή υπηρεσία τής Εταιρείας ... »

δΓ άπολύμανσιν τοΰφυλακείο; Π. Κο-
ρίνθου .......................................... »

εις Κ. Κοντόπουλον διά συνδρομήν 
πρός’έκδοσιν συγγράμματος« Ελ
ληνικόν Κάλλος»......................... »

» άξίαν ειδών χρωματισμού του επι
γραφικού Μουσείου κλπ............... »

381.— Δρ. 972.—

160.—

859.95

60.—

104.—

130.—

50.20

300.—

29.80 Δρ. 2,074.95

'Άρΰρον 3.

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΛΕΤΜΑΤΟΣ

εις φόρον επιτηδεύματος των υπαλλή
λων τής 'Εταιρείας.................... Δρ. 512.12

. 3,559 07

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'.

“Εξοδα χεχλεισμένων χρήσεων.

εις I. Άλβανάκην, φύλακα Παλ. Κό
ρινθου, διά μισθόν μηνός Δεκεμ
βρίου 1909.....................................  Δρ. 70.—

» Α. Μίξην φύλακα Ιν Άμφιαρείω,
Βιά μισθόν Νοεμβρίου καί Δε
κεμβρίου 1909 ................................ » 60.—

» Κ. Άγγελήν, φύλακα Σέσκλου, 
διά μισθόν Οκτωβρίου, Νοεμβρίου
καί Δεκεμβρίου 1909.................... « 60.—

Εις μεταφοράν ..... Δρ. 190.—
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910 37

Έκ μεταφοράς.................. Δρ.
Δαπανηθέντα είς ΆΟ. Βασιλείου, φύλακα Τανάγρας

διά μισθόν Δεκεμβρίου 1909 ... »
» » Α. Τραυλόν, φύλακα Μαζαρακά-

των, διά μισθόν Νοεμβρίου καί 
Δεκεμβρίου 1909 ....................... »

» » Δ. ΓΙαγκέφαν, φύλακα έν Μεγαλο-
πόλει, διά μισθόν Δεκεμβρίου 1909 »)

« » Α. Βρΰκνερ, διευθύνοντα άνασκα-
φάς Κεραμεικοϋ, δι' άποζημίω-
σιν Δεκεμβρίου 1909 .................. »

» » Α. Παπασπΰρον, διά φωτογραφικήν
δαπάνην των τοιχογραφιών Με
τεώρων ......................................... ι>

» ο διαφόρους τεχνίτας καί έργάτας δι’ 
ήμερομίσθια είς επισκευήν Μου
σείου 'Ολυμπίας άπό 27-31 Δε
κεμβρίου π. ε................................. ΐ)

» » διαφο’ρους τεχνίτας καί ίργάτας δι ’
ήμερομίσθια επισκευής Μουσείου 
Δελφών άπό 28-31 Δ/5ρίου π.ε. » 

» » Α. ΓΙαπασπϋρον διά μηχανογρά
φησή συνοπτικής Ικθέσεως πε
πραγμένων Εταιρείας κατά τήν
τελευταίαν δεκαπενταετίαν.........  »

» » ταμίαν Εταιρείας, διά φύλακτρα
χρεωγράφων 'Εταιρείας τής Β’

έξαμηνίας π. ε.............................. »
» » ταμίαν 'Εταιρείας δι’ έξοδα άπο-

στολής χρημάτων είς δικαιούχους
τή 30 Δεκεμβρίου π. ε................ »

» » I. Μαγγιώρον, δι’ αξίαν λουκέτου
διά τό κιγκλίδωμα θεάτρου Διο
νύσου ............................................. »

» » I. Δαρλάσην διά μεταφοράν 16530
οκάδων όγκολίθων Ικ Ναυπλίου
είς Ιερόν ’Ασκληπιού................ »

» » Έμμ. Σακελλαρίου, δι’ αξίαν ξυ
λείας διά τά παρά τήν Λεωφόρον
Άκροπόλεως φυλακεϊα.............. »

» » 'Εταιρείαν ’Αεριόφωτος διά κατα
νάλωση; ήλεκτρ. ρεύματος Κατα- 
στήματοςΝ/βοίουκαί Δ/βρίουπ.ε. υ 

ο » Δ. Πανταζόπουλον, φύλακα Ιν Λυ
κοσούρα, διά μισθόν άπό 13 Νο-

Κ’ις μεταφοράν...................Δρ.

190.— 

40 —

40.—

40.-

300.—

160 -

199.-

158.90

10.80

10.75

9.20

3.25

340.60

95.15

210.90 

1,808.55
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38 Ι1ΡΛΚΤ1ΚΑ TOT 1910

Έχ μεταφοράς.................... Δρ. 1,808.55
εμβρίου-τέλους Δεκεμβρίου π. ε. 0 79.05

Δαπανηθέντα εις Σ. Στενιώτην, δι’ άξίαν άσβεστου 
διά τάς εν τω Όλυμπιείω εργα
σίας ............................................... » 45.-

» » Ι.Μαλάνον δι’άξίαν πορσελάνης διά 
τάς έν τω Όλυμπιείω Ιργασίας )) 10 50

» Α. Κεραμο'πουλον, δι’’έξοδα μετα
φοράς έπιτυμβίου λίθου εκ Σχη- 
ματαρίου εις Μουσεΐον Θηβών.. » 27.—

» » ταμίαν Εταιρείας δι’ αξίαν ΰδατος 
Χαλκοκονδύλη........................... » 4.-

» » Γ. Μαστρογιαννόπουλον κλπ. διά 
την άναλογίαν αυτών έκ της άπαι- 
τήσεως Α. Παπαθεοδωροπούλου, 
εργολάβου της κατασκευής του 
περίβολου του ’Αρχαίου Βουλευ- 
τηρίου.......................................... » 1,170.—

» » Φ. Γριμάνην, δι’’έξοδα καθαρισμού 
Μουσείου Σπάρτης π. ε............ » 17.-

» » Κ. Καμπάνην δι' οδοιπορικά έξ 
’Αθηνών εις Δήλον κατά Μαίον π.ε. » 21.-

» » τόν ίδιον μετά Γ. Σωτηριάδου εκ 
Δήλου εις Μύκονον κατά ’Ιού
λιον π. ε........................................ » 22.25

» » τόν ’ίδιον διά 3 μεταβάσεις έκ Δήλου 
εις Μύκονον κ^τά Αύγουστον καί 
Σεπτέμβριον................................. » 32.50

0 » τόν ίδιον δι* έξοδα επιστροφής έκ 
Δήλου εις ’Αθήνας κατά Νοέμβριον )) 35.20

» ν Θ. Καραχάλιον, επιμελητήν αρ
χαιοτήτων, δι’ άποήημίωσιν αυ
τού έργασθέντος έκτος τής έδρας 
του άπό 28 ’Οκτωβρίου-29 Δε
κεμβρίου π. ε.............................. .. » 141.30

» » ταμίαν Εταιρείας, διά δικαίωμα πο
σίμου ΰδατος έτους 1909 ........... » 80.-
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