
Αίτημα Εργασίας 
Αν δυσκολεύεστε με την περιγραφή χρησιμοποιήστε τα υποδείγματα της Σελ 2. Αν δεν σας φτάσει ο χώρος μπορείτε να συνεχίσετε σε μια 
άλλη κενή σελίδα. Μην ασχοληθείτε με την σύνταξη ή την ορθογραφία του αιτήματος. Αν κάνετε λάθος σε κάποιο πεδίο διαγράψτε το 

και συμπληρώστε το σε ένα καθαρό πεδίο με αστερίσκο ή με αρίθμηση

   Περιγραφή Αιτήματος 
 Ημερομηνία:  Αν δυσκολεύεστε με την περιγραφή χρησιμοποιήστε τα υποδείγματα της Σελ 2. Αν δεν σας 

φτάσει ο χώρος μπορείτε να συνεχίσετε σε μια άλλη κενή σελίδα. Μην ασχοληθείτε με την 
σύνταξη ή την ορθογραφία του αιτήματος.  

 Προσωπικά Στοιχεία  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

 Στοιχεία διεύθυνσης 

Νόμο:  

Πόλη:  

Γεωγραφικό Διαμέρισμα ή τ.κ:  

 Στοιχεία επικοινωνίας 

Σταθερό τηλέφωνο:  

Κινητό τηλέφωνο:  

 Email:                 

                     

Συμπληρώστε το email σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

 Περιοχή που θέλετε να γίνουν οι εργασίες 

Σπίτι:  ☐: Κατάστημα:  ☐: Πολυκατοικία:  ☐ 

Οικόπεδο:  ☐: άλλο:  ☐  

 
Ποτέ περίπου θέλετε να πραγματοποιήσετε τις 
εργασίες   

 Δεν Γνωρίζω:  ☐   1 Εβδομάδα : ☐ 

 Ένα Μηνά:  ☐    Είναι Επείγον : ☐ 

 15 Μέρες : ☐    

 Ώρες επικοινωνίας για πιθανές διευκρινήσεις 

 Τις προσφορές σας θα θέλατε να τις λάβετε με :   

 τηλέφωνο:☐  

 email:  ☐   
 

Προβλήματα ή ιδιαιτερότητες του χώρου που μπορεί να 
δυσκολέψουν την πραγματοποίηση της υπηρεσίας 

 άλλο     

Αν είστε μέλος στο Texnites24, συμπληρώστε το όνομα χρήστη 
για να συνδέσουμε το αίτημα σας με την διαχειριστική σελίδα σας  

Όνομα Χρήστη:   

Δεν θέλω να συνδέσω το αίτημα μου με την διαχειριστική σελίδα :    ☐ 

Δεν θυμάμαι το όνομα χρήστη αλλά θυμάμαι ότι  είχα δώσει ίδιο :   

Τηλ:  ☐   Κιν:  ☐ Εmail:  ☐ 
 

 
Θα επισυνάψετε φωτογραφίες;     ΝΑΙ:  ☐   ΟΧΙ:  ☐ 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

 Τα παρακάτω αποτελούν ενδεικτικά ερωτήματα που μπορούν να σας 
βοηθήσουν διατυπώσετε με πληρότητα και σαφήνεια αίτημα σας. Δεν 
χρειάζεται να τις απαντήσετε όλες. Χρησιμοποιήστε όσες εσείς θεωρείτε 
σημαντικές. Στο Τexnites24 διαχειριζόμαστε τα αιτήματα σας ως μοναδικά 
και πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία σας να περιγράψετε.  

 Το αίτημα σας μαζί με φωτογραφίες (αν έχετε) μπορείτε να τις προω-
θήσετε μέσω τις φόρμας Αποστολή Αρχείων που θα βρείτε το τέλος, κάθε 
σελίδας του Τexnites24. 

  

Υπηρεσία 
Το αίτημα αφορά ( πχ Νομιμοποίηση, Κατασκευή Ιστοσελίδα, Καθαρισμό 
Χώρου, κτλ) 
Χώρος:  Που θέλετε να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία.  ( πχ Δωμάτιο, 
Κήπος , 3 Όροφο κτλ) 
Χρόνος:  Έναρξη, Λήξη ή Περιοδικότητα της υπηρεσίας 
Προβλήματα – δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την 
υλοποίηση υπηρεσιών. (πχ Ελλιπής Φωτισμός , Δυσκολία Πρόσβασης κτλ) 
Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν.  (πχ Η υπηρε-
σία μπορεί να γίνει μόνο απογευματινές ώρες, δεν  υπάρχει διαθέσιμος χώρος 
προετοιμασίας εργασίας, κτλ) 
Δικαιολογητικά που ενδεχόμενος να χρειαστούν και δεν έχετε η έχετε. 
(πχ Άδειες , Πιστοποιητικά κτλ) 

 
 

 

 

Επισκευή 
Αν το αίτημα αφορά συσκευή 

Κατασκευαστής συσκευής, μοντέλο, συριακός αριθμός. Συμπληρώστε 
το αριθμούς που βρίσκονται από κάτω η πίσω από το την συσκευή. Αν 
δεν έχετε κανένα στοιχειό, επισυνάψτε στο παρακάτω πλαίσιο φωτο-
γραφία της συσκευής. 
Περιγράψτε το πρόβλημα 
ιστορικό: πχ Ποτέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα. 
Προβλήματα – δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την 
υλοποίηση υπηρεσιών. (πχ Ελλιπής Φωτισμός , Δυσκολία Πρόσβασης κτλ) 
Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν.  (πχ Η 
υπηρεσία μπορεί να γίνει μόνο απογευματινές ώρες, δεν  υπάρχει διαθέσιμος 
χώρος προετοιμασίας εργασίας, κτλ) 
Δικαιολογητικά που ενδεχόμενος να χρειαστούν και δεν έχετε ή έχετε. 
(πχ Άδειες , Πιστοποιητικά κτλ) 

Για άλλες επισκευές 

Περιγράψτε το πρόβλημα Αν δεν έχετε κανένα στοιχειό, επισυνάψτε 
στο παρακάτω πλαίσιο φωτογραφίες της συσκευής. 
Ιστορικό: Ποτέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα. 
Ενέργειες που κάνει. 
Διαστάσεις: (πχ Τετραγωνικά Μετρά Που Καλύπτει Το Πρόβλημα) 
Υλικό κατασκευής: (πχ Τετραγωνικά μετρά )που καλύπτει το πρόβλημα 
Ενέργειες που έχετε κάνει  
Προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν κατά την κατασκευή (πχ Ελλιπής 
φωτισμός, Δυσκολία Πρόσβασης, κτλ) 

 

  

 

 Τοποθέτηση 
Αν το αίτημα αφορά συσκευή 

Κατασκευαστής συσκευής, μοντέλο, συριακός αριθμός αν δεν έχετε 
κανένα στοιχειό, επισυνάψτε στο παρακάτω πλαίσιο φωτογραφίες της 
συσκευής. 
Τι θέλετε να κάνετε: (πχ μεταφορά και τοποθέτηση συσκευής σε διαφορετικό 
η σε άλλο σημείο.) 
Δηλώστε ότι είστε σίγουρος για την λειτουργικότητα της συσκευής. 
Τελευταία φορά που το διαπιστώσατε. 
Εξαρτήματα περιφερικά: Αν απαιτούνται ή λείπουν εξαρτήματα 

Άλλες τοποθετήσεις – εργασίες 

Περιγράψτε τι θέλετε να κάνετε  
εξαρτήματα περιφερικά: αν απαιτούνται ή λείπουν εξαρτήματα 
Προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν κατά την τοποθέτηση: (πχ 
δυσκολία πρόσβασης ) 
Διαστάσεις 
Συναρμολόγηση αποσυναρμολόγηση (πχ μεταφορά σε άλλο σημείο) 

 
 

Κατασκευή – Εργασίες  
Τι θέλετε να φτιάξετε (πχ νομιμοποίηση, κατασκευή ιστοσελίδα, 
καθαρισμό χώρου, κτλ). 
Χώρος: Που θέλετε να πραγματοποιηθεί η υπηρεσία (πχ δωμάτιο, 
κήπος, 3 όροφο κτλ) 
Χρόνος: Ποτέ περίπου θέλετε να γίνουν οι εργασίες 
Προβλήματα – δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την 
υλοποίηση υπηρεσιών. (πχ ελλιπής φωτισμός, δυσκολία πρόσβασης 
κτλ) 
Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν. ( πχ η 
υπηρεσία μπορεί να γίνει μόνο απογευματινές ώρες, έλλειψη χώρου 
προετοιμασίας εργασίας,) 
Αν έχετε κάποιο σχέδιο η φωτογραφία η κάτι που έχετε δει και μοιάζει 
με αυτό που θέλετε να κάνετε, επισημάνετε την στο μήνυμα σας και 
επισυνάψτε την στο παρακάτω πλαίσιο. 

 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

Email 

 

Διεύθυνση που μπορείτε να 
στείλετε άμεσα το αίτημα  

 

Άμεση επικοινωνία και 
εξυπηρέτηση 

facebook.com/texnites24.gr info@texnites24.gr www.texnites24.gr/abs 
info@texnites24.gr 210.66.19.897 

http://www.texnites24.gr/abs

