
Ρουμελιώτη
Συνεργείο Καθαρισμού και Διαχειρίσεων
Κορίνθου 167, 26223, Πάτρα

Σχετικά με Εμάς
Το συνεργείο καθαρισμού και διαχειρίσεων Ρουμελιώτη ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε
αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό την διεκπεραίωση κάθε ανάγκης των
πελατών του. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας
σε ότι αφορά τον επαγγελματικό καθαρισμό, τις διαχειρίσεις κτηρίων καθώς και τις
εκδόσεις κοινοχρήστων σε όλο το νομό Αχαΐας. Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι
άριστα καταρτισμένο και σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και
καθαρισμού αλλά και τον σύγχρονο εξοπλισμό μας καλύπτουμε απόλυτα τις ανάγκες
σας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Η εταιρεία μας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, σας απαλλάσσει
από τα καθήκοντα του διαχειριστή στην πολυκατοικία σας. Διαθέτει ειδικό
τμήμα μηχανογράφησης με λογισμικό για την Διαχείριση Κτηρίων και την Έκδοση
Κοινοχρήστων το οποίο είναι πάντοτε ενημερωμένο στην τελευταία του έκδοση
ώστε να ακολουθεί πιστά τις νέες νομοθεσίες/διατάξεις. Εκδίδουμε τα κοινόχρηστα
της οικοδομής σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και πάντα σύμφωνα με τον
κανονισμό της δικής σας πολυκατοικίας. Μπορείτε να έχετε άμεσα πλήρη εικόνα
των δαπανών της οικοδομής (Συγκεντρωτική Κατάσταση), και κάθε διαμερίσματος
ξεχωριστά (Απόδειξη Πληρωμής, Απόκομμα Διαχειριστή) αποφεύγοντας έτσι τις
άσκοπες και ανεξέλεγκτες δαπάνες στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σας.

- Ανάμεσα σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας στον τομέα
της εξυπηρέτησης κτηρίων (έκδοση κοινοχρήστων, συντήρηση καυστήρα-λέβητα,
απολυμάνσεις) σημαντικό μέρος αποτελεί και ο Καθαρισμός Κτηρίων. Για τον
αρχικό γενικό καθαρισμό των χώρων σας, η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένα
συνεργεία, εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις
αυτές. Οι επικεφαλείς των συνεργείων καθαρισμού είναι κοντά σας από την αρχική
εκτίμηση μέχρι το πέρας όλων των εργασιών και την παράδοση του χώρου σε
εσάς. Παρακολουθούν όλες τις εργασίες για την αποφυγή κάθε προβλήματος και
επιμελούνται για τη σωστή και χωρίς φθορές ολοκλήρωση του γενικού καθαρισμού
αλλά και για την εμπρόθεσμη αποπεράτωσή του.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Έκδοση Κοινοχρήστων

 Διαχείριση Κοινοχρήστων

 Συντήρηση Καυστήρα

 Πυρασφάλεια / Πυρόσβεση

 Απολυμάνσεις

 Απεντομώσεις

 Αποφράξεις

 Καθαρισμοί Κτηρίων

 Καθαρισμοί Γραφείων

 Καθαρισμοί Υαλοπινάκων

 Καθαρισμοί Διαμερισμάτων

 Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

 Καθαρισμοί Καταστημάτων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

Καθαριστές

 https://roumeliotis-ike.gr 

