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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ: ______________________________________________           ΜΗΝΑΣ: ____________________ 

Κωδικός Πολυκατοικίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               Ημερ. Παραγγελίας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            

ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡ: ………………………………………...          ΤΗΛ:…………………….        ΔΙΑΜ: ……….. 

Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                       ΕΥΡΩ                           Γ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                      ΕΥΡΩ  

1) Μισθός θυρωρού ή καθαρίστριας            __________                    1)   Πετρέλαιο                                          __________ 

2) IKA-TEAM                                              __________                    2)   _________________________         __________ 

3) Hλεκτρικό κοινοχρήστων                        __________                    3)   _________________________         __________ 

                                                                                                 

4) Νερό κοινοχρήστων                                 __________                      Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

5) Είδη καθαριότητας                                   __________                    1)   _________________________        __________ 

6)  _________________________               __________                    2)   _________________________        __________ 

7)  _________________________               __________                    3)   _________________________        __________ 

8)  _________________________               __________                    4)   _________________________        __________ 

9)  _________________________               __________                      Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

10)  ________________________               __________                    1)   _________________________        __________ 

Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ                                                                  2)   _________________________        __________ 

1)  Συντήρηση                                               __________                    3)   _________________________        __________ 

2)  _________________________               __________                    4)   _________________________        __________ 

3)  _________________________               __________                      ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ             __________ 

                                                                                                            

ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (ΟΡΟΦΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ)                         ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ(ΟΡΟΦ-ΑΡΙΘ-ΩΡΕΣ ΔΙΑΜ)  

   1.  _______   2. _______   3. _______   4. _______                                         ΔΙΑΜ       ΩΡΕΣ     ΔΙΑΜ       ΩΡΕΣ 

   5.  _______   6. _______   7. _______   8. _______                                         ………      ………    ………      ……... 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ                                                             ………      ………    ………      ……..        

                                                                                                                  

ΔΙΑΜ: ……… ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: …………………………………                   ………      ………     ………      …….. 

                                                                                                                    
ΔΙΑΜ: ……… ONOM/NYMO: …………………………………                   ………     ………      ………     ………   

 

ΔΙΑΜ: ……… ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: …………………………………                   ………     ………       ………     ………  

 

ΔΙΑΜ: ……… ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: …………………………………                   ………      ………      ………     ………   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Tα μηνιαία έξοδα της πολυκατοικίας ή του μεγάρου να συμπληρώνονται με προσοχή στις αντίστοιχες στήλες και 

προσοχή στα ειδικά έξοδα. Δαπάνες που αφορούν τους ιδιοκτήτες στη στήλη ιδιοκτητών για να μην δημιουργούνται προβλήματα και 

παράπονα εκ μέρους σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μας τηλεφωνείτε τα έξοδα να προσέχετε την σωστή εκφώνηση ,τις διάφορες αλλαγές ,τα κλειστά διαμερίσματα ή τις 

ώρες σε περίπτωση αυτόνομης θέρμανσης. Εμείς θα σας τα επαναλαμβάνουμε για την σωστή συνεννόηση. Δεν αναγνωρίζουμε παραλήψεις ή 

λάθη. Η έκδοση των κοινοχρήστων θα παραδίδεται μετά από δύο εργάσιμες μέρες. 

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9 ΠΜ-3 ΜΜ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 9ΠΜ-2.30 ΜΜ & 

6 ΜΜ-8ΜΜ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9ΠΜ-3ΜΜ (ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ). 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. 


