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Property Management Service

Υπηρεσίες Διαχείρισης Πολυκατοικιών

A&C Christofi Ltd offers an excellent service to manage property in Cyprus (Single

H Α&C Christofi Ltd προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

or Multiple Property). Our objective is to provide you a complete comprehensive

και πολυκατοικιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για

service to manage your properties expenses.

την διαχείριση των εξόδων της ιδιοκτησίας σας.

We offer to keep track of the performance and position of your
properties on Monthly / Yearly basis:
Common expense
management

Supervision of
cleaning, repairs
and maintenance of
common areas

Collection of
monthly common
charges from
owners / tenants

Statement of
monthly expenses

Our full Property Management Services include the following:
• Common Expense management
• Statement of monthly expenses
• Collection of monthly common charges from 		
owners / tenants

• Supervision of cleaning, repairs and
maintenance of common areas

• Observing relevant regulations regarding the 		
obligations of tenants and the administrative 		
committee (6 (I) of 1993)

• Transparent bookkeeping for the building and

Υπολογισμός και
Είσπραξη Κοινοχρήστων

Υπηρεσίες τεχνικών
επισκευών και
ανακαινίσεων

Πληρωμή όλων των
Κοινόχρηστων Υποχρεώσεων
της πολυκατοικίας ή του
συγκροτήματος

Οικονομικες καταστάσεις
της πολυκατοικίας

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Πολυκατοικιών περιλαμβάνουν:
• Υπολογισμός και Είσπραξη Κοινοχρήστων.

• Υπηρεσίες Καθαρισμού.

• Πληρωμή όλων των Κοινόχρηστων Υποχρεώσεων

• Υπηρεσίες Συντήρησης Κήπου από έμπειρη

της πολυκατοικίας ή του συγκροτήματος. 		
(Ανελκυστήρας, Ρεύμα, Νερό, κ.α.)

• Ετοιμασία Πρακτικών στις γενικές Συνέλευσης αλλά
και προετοιμασία των Οικονομικών καταστάσεων
της πολυκατοικίας.

ομάδα Κηπουρών.

• Υπηρεσίες Συντήρησης Πισίνας.
• Υπηρεσίες τεχνικών επισκευών και ανακαινίσεων.

residents’ right to inspection of the books at
any time

• Comprehensive financial reporting accessible
by internet via password with daily updates

www.acccyp.com

Awards and Accreditations
Βραβεία και Πιστοποιήσεις

ICAEW-APPROVED
TRAINING PRACTICE

THE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS OF CYPRUS

ACCA- APPROVED
EMPLOYER – TRAINEE
DEVELOPMENT PLATINUM LEVEL

Contact Us

A & C CHRISTOFI LTD
37 Nicou and Despinas Pattichi Avenue
Evi Court 3rd Floor, Office 302-303
Limassol CY - 3071 Cyprus
Tel.: +357 25 332177
Fax.: +357 25 732411
E-mail: info@acccyp.com
www.acccyp.com

Find us on:

Download our app:

