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Σε όλες τις πολυκατοικίες γίνονται κατά καιρούς διάφορες εργασίες για τις οποίες δεν 
υπάρχει καμία πληροφορία, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  
Έτσι  δεν εντοπίζονται ευθύνες για τις κακοτεχνίες, δεν αξιοποιούνται οι εγγυήσεις, 
χάνονται πολύτιμες πληροφορίες για την εκπόνηση ενός οικονομοτεχνικού 
προγράμματος συντήρησης  και ενίοτε επαναλαμβάνονται αχρείαστες εργασίες.   
 
  Στο βιβλίο αυτό παρέχονται οδηγίες και έντυπα για τη δημιουργία του Αρχείου 
Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής  της Πολυκατοικίας στο οποίο για κάθε 
εκτελεσμένη εργασία φυλάσσονται όλα τα σημαντικά έγγραφα και καταγράφεται  το 
«ιστορικό» της. 
Συγκεκριμένα για κάθε εργασία καταγράφονται οι εξής πληροφορίες:  πότε έγινε,   
ποιος τεχνικός την έκανε,  
 ήταν αντικατάσταση ή επισκευή,  πόσο κόστισε,  
 ποιος ήταν διαχειριστής,  
 μέχρι πότε ισχύει η εγγύηση,  
 πόσες προσφορές ζητήθηκαν, 
 αν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση. 

 
                  ΤΤιι  ππεερριιέέχχεειι  ττοο  CCDD  

α) ένα εγχειρίδιο με οδηγίες για τη χειρόγραφη συμπλήρωση των παρεχόμενων 
εντύπων και για τη δημιουργία του Αρχείου Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής της 
Πολυκατοικίας σας. 

     β) 10 πίνακες γ) 37 εξώφυλλα και δ) 4 έντυπα. 
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