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Το βιβλίο αυτό περιέχει 10 τυποποιημένους πίνακες στους οποίους καταγράφονται και 
ενημερώνονται όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε διαχειριστής για 
την πολυκατοικία, τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες και τους κοινόκτη-τους χώρους 
αποκλειστικής χρήσης και συγκεκριμένα: 

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  Πολυκατοικίας → εμβαδόν οικοπέδου, αρ. οικο-δομικής άδειας, αριθμός 
συμβολαίων και συμβολαιογράφοι που συνέταξαν τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
και τον κανονισμό. 

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  Διαμερισμάτων και Καταστημάτων →  πλήθος, όροφος, εμβαδόν, όγκος, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, πλήθος ψήφων στις Γενικές Συνελεύσεις, 
ποσοστά συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες.   

  ΣΣττοοιιχχεείίαα  Επικοινωνίας → με ιδιοκτήτες, μισθωτές και άλλους ενοίκους. 

  Αποθήκες →  αριθμός, εμβαδόν, τυχόν ποσοστό συνιδιο-κτησίας στο οικόπεδο, 
ονοματεπώνυμα ιδιοκτήτη και τυχόν μισθωτή (που έχει τα κλειδιά).   

  ΚΚλλεειισσττέέςς  θθέσεις στάθμευσης →  αριθμός, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, 
ονοματεπώνυμα ιδιοκτήτη και τυχόν μισθωτή.   

  ΑΑννοοιικκττέέςς  θθέσεις στάθμευσης →  ποιές ξεχωριστές συνιδιο-κτησίες έχουν αποκλειστική 
χρήση ή δικαίωμα χρήσης.  

  ΤΤιι ππεερριιέέχχεειι  ττοο CD  

αα))  ένα εγχειρίδιο με  περιγραφή, χρησιμότητα και οδηγίες για τη χειρόγραφη 
συμπλήρωση των πινάκων καθώς και προτάσεις για τη δημιουργία του βιβλίου 
ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών της πολυκατοικίας σας,  

β) 11 πίνακες για συμπλήρωση και γ) 2 εξώφυλλα.  
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