
 

 

        

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ 

Όπως μπορείτε να δείτε και στο site μας: youbox.gr, διαθέτουμε 5 εγκαταστάσεις self storage: 

 

No1: Ag.Alexandrou 74 - P.Faliro 

No2: Ivis 7 - Galatsi 

No3: Figalias 16 - Galatsi 

No4: Griva 6 - Ilioupoli 

No5: G. Labraki 3 - Ag. Dimitrios 

 

Πρόκειται για χώρους από 400 έως 1.000 τμ όπου κάθε πελάτης εισέρχεται σχεδόν όποτε θέλει 

(καθημερινά απ’ τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ) με χρήση προσωπικού κωδικού access control. 

Εντός των χώρων, έχουμε κατασκευάσει αποθήκες όλων των μεγεθών (μικρές και μεγάλες) ξεχωριστά 

δωμάτια δηλαδή όπου κάθε πελάτης έχει το δικό του κλειδί. Το μικρότερο μέγεθος είναι 2 τμ (2Χ1) και 

το μεγαλύτερο 20 τμ. Όλες οι αποθήκες έχουν ύψος 2,40 μ. 

  

Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν όλα τα συστήματα ασφαλείας:  

• κλειδαριές ασφαλείας,  

• συναγερμό,  

• access control,  

• κάμερες 24ωρης παρακολούθησης, 

• πυρασφάλεια.  

Παρέχουμε βέβαια τα παραπάνω συστήματα ασφαλείας αλλά δεν καλύπτουμε αποζημίωση σε 

περίπτωση έκτακτου συμβάντος (πχ κλοπή, φωτιά κλπ). Αν τα πράγματα σας έχουν κάποια υψηλή 

αξία, μπορείτε να κάνετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε κάποια ασφαλιστική εταιρία. 

 

Γενικά απαγορεύεται η αποθήκευση: τροφίμων, εύφλεκτων υλικών, χημικών και παράνομων φυσικά 

υλικών, καθώς και η χρήση τους για διαμονή. 

 

Κάνουμε μισθωτήριο  και το ανεβάζουμε στο taxis για όποια διάρκεια επιθυμείτε. 

Η διάρκεια δεν είναι δεσμευτική, μπορούμε να την διακόψουμε ή και να την παρατείνουμε. 

 

Η χρέωση είναι 10 ευρώ ανά τμ. Δηλ για παράδειγμα, μια αποθήκη 4 τμ που χωράει πλήρη οικοσκευή 

από ένα σπίτι 50 τμ, κοστίζει 40 ευρώ ανά μήνα.  Μια αποθήκη 8 τμ που χωράει πλήρη οικοσκευή από 

ένα σπίτι 90 τμ, κοστίζει 80 ευρώ ανά μήνα, κλπ. ΦΠΑ δεν υπάρχει καθώς δεν εφαρμόζεται στα 

μισθωτήρια. Υπάρχει μόνο μια μικρή χρέωση για κοινόχρηστα (70 λεπτά ανά τμ) που πληρώνονται 

περίπου 3-4 φορές το χρόνο. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, αν προκαταβάλετε 6 μήνες 

παρέχουμε έκπτωση 10% ή 15% για 12 μήνες.  Για την περίπτωση που θέλετε να κλείσετε την αποθήκη 

τώρα για να τη σιγουρέψετε αλλά να μεταφέρετε τα πράγματά σας έως και 1 μήνα αργότερα, θα 

καταβάλετε τώρα το 1ο μίσθωμα αλλά η χρέωση θα αρχίζει από την ημέρα μεταφοράς. 



 

 Η διαδικασία για να κλείσετε μια αποθήκη είναι η εξής: 

1. Επίσκεψη στον χώρο για να διαλέξετε την αποθήκη που σας ταιριάζει  

2. Συμπλήρωση των στοιχείων σας στην φόρμα 

3. Πληρωμή σε τράπεζα τουλάχιστον του 1ου μισθώματος 

4. Ανέβασμα (από εμάς) του μισθωτηρίου στο taxis 

5. Αποδοχή (από εσάς) του μισθωτηρίου στο taxis 

6. Αποστολή προσωπικού κωδικού για να εισέλθετε στις αποθήκες όποτε θέλετε 

 

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί για κάθε εγκατάσταση: 

 

No1: Ag.Alexandrou 74 - P.Faliro 
 

Name: Ι.ΠΙΚΟΣ – ΤΕΜΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 
Bank: NATIONAL BANK OF 
GREECE 
IBAN: 
GR6301106560000065644006317 
 
No2: Ivis 7 – Galatsi 
 

Name: Ioannis Pikos 
Bank: NATIONAL BANK OF 
GREECE 
IBAN: 
GR7901106560000065641011542 
 
Name: Ioannis Pikos 
Bank: ALPHA BANK  
IBAN: 
GR1601403270327002101045449 
 
 
 
 
 
 
 

No3: Figalias 16 - Galatsi 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Name:      CUSNIRENCO TATIANA 
IBAN:      GR82 0172 4500 0054 
5003 9441 571 
 
No4: Griva 6 - Ilioupoli 
 
BANK: NATIONAL BANK OF 
GREECE  
ACCOUNT NAME: MINI 
APOTHIKES IKE 
ACCOUNT NR: 12100563167 
IBAN: 
GR0501101210000012100563167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No5: G. Labraki 3 - Ag. Dimitrios 

 
PIRAEUS BANK 
ACCOUNT NAME: URBAN 
STORAGE IKE 
ACCOUNT: 6039147519716 
IBAN: 
GR8601710390006039147519716 
 
NATIONAL BANK OF GREECE  
ACCOUNT NAME: URBAN 
STORAGE IKE 
ACCOUNT: 12100579759 
IBAN: 
GR6401101210000012100579759 
 
ALPHA BANK  
URBAN STORAGE IKE 
IBAN: 
GR4001402370237002002004323 
 
EUROBANK  
URBAN STORAGE IKE 
IBAN: 
GR4802601750000410201003341 

 

 Αν δεν έχετε δικό σας μεταφορέα, μπορούμε να σας παρέχουμε φορτηγό και ανθρώπους της εταιρίας 

μας. Για την χρέωση και διάφορες λεπτομέρειες της μεταφοράς, θα πρέπει να μιλήσετε με τον 

συνεργάτη μας: Σάββας Σακοράφας 6948264307. Για την ειδική περίπτωση όπου απαιτείται η χρήση 

ανυψωτικού για την μεταφορά, αν χρησιμοποιήσετε τους δικούς μας μεταφορείς, μπορείτε να κλείσετε 

την μεταφορά όποια μέρα επιθυμείτε. Διαφορετικά, θα πρέπει να κλείσετε την ημέρα μεταφοράς σε 

συνεννόηση και με εμάς. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στο: 6980605749 

  

Ευχαριστούμε  

 

 

 



 

 

INSTRUCTIONS 

 

As you can also see on our site: youbox.gr, we have 5 self-storage facilities: 

No1: Ag.Alexandrou 74 - P.Faliro 

No2: Ivis 7 - Labrini, Galatsi 

No3: Figalias 16 - Galatsi 

No4: Griva 6 - Ilioupoli 

No5: G. Labraki 3 - Ag. Dimitrios 

 

They are closed spaces from 400 to 1,000 sqm where each customer enters almost whenever he 
wants (daily from 08:00 to 22:00) using a personal access code. 

Inside, you can find storages of all sizes. Separate rooms, where each customer has his own personal 
key.  

The smallest unit size is 2 sqm (2X1) and the largest is 20 sqm. 

All storages’ height is 2.40 m. 

 

Our facilities provide: security locks, alarm system, access control, 24-hour surveillance cameras, fire 
detection. Of course, we provide the above security systems, but we do not cover compensation in 
case of an extreme event (theft, fire, etc.). If things are of high value to you, you can get an 
insurance policy from an insurance company. 

 

It is generally forbidden: to store food, flexible materials, chemicals and illegal materials, as well as 
using the storages for accommodation. 

 

We issue a lease agreement and upload it to the tax system for any duration you wish. 

The duration is not binding, we can stop it anytime or even extend it. 

 

The charge is 10 euros per sq.m. For example, a 4 sqm unit, that fits a full household of a 50 sqm 
apartment, costs 40 euros per month. An 8 sqm unit, that fits a full household of a 90 sqm 
apartment, costs 80 euros per month. VAT does not apply to lease agreements. 

There is also a small charge for shared expenses (70 cents per square meter) that is paid about 3-4 
times a year. In case you wish, if you pay in advance for 6 months, we provide a 10% discount on the 
above prices.  

In case you want to book the unit now (to ensure availability) but move in up to 1 month later, you 
will now pay the 1st rent but the charge will start from the move in day. 

 

 

 



 

To book a unit: 

- Visit the facilities to choose one  

- Fill in your info in the form 

- Transfer at least the 1st month rent  

- We issue and sign the lease agreement (via email) 

- We send your personal code to enter the facilities whenever you want 

 

Available bank accounts for each facility: 

 
No1: Ag.Alexandrou 74 - P.Faliro 
 

Name: Ι.ΠΙΚΟΣ – ΤΕΜΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 
Bank: NATIONAL BANK OF 
GREECE 
IBAN: 
GR6301106560000065644006317 
 
No2: Ivis 7 – Galatsi 
 

Name: Ioannis Pikos 
Bank: NATIONAL BANK OF 
GREECE 
IBAN: 
GR7901106560000065641011542 
 
Name: Ioannis Pikos 
Bank: ALPHA BANK  
IBAN: 
GR1601403270327002101045449 
 
 
 
 
 
 

No3: Figalias 16 - Galatsi 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Name:      CUSNIRENCO TATIANA 
IBAN:      GR82 0172 4500 0054 
5003 9441 571 
 
No4: Griva 6 - Ilioupoli 
 
BANK: NATIONAL BANK OF 
GREECE  
ACCOUNT NAME: MINI 
APOTHIKES IKE 
ACCOUNT NR: 12100563167 
IBAN: 
GR0501101210000012100563167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No5: G. Labraki 3 - Ag. Dimitrios 

 
PIRAEUS BANK 
ACCOUNT NAME: URBAN 
STORAGE IKE 
ACCOUNT: 6039147519716 
IBAN: 
GR8601710390006039147519716 
 
NATIONAL BANK OF GREECE  
ACCOUNT NAME: URBAN 
STORAGE IKE 
ACCOUNT: 12100579759 
IBAN: 
GR6401101210000012100579759 
 
ALPHA BANK  
URBAN STORAGE IKE 
IBAN: 
GR4001402370237002002004323 
 
EUROBANK  
URBAN STORAGE IKE 
IBAN: 
GR4802601750000410201003341 

If you do not have your own movers, we can provide this service. For charges and various details, 
you should talk to our partner: Savvas Sakorafas +306948264307. For the special case where the use 
of a mobile lift is required, if you use our movers, you can move in any day you wish. Otherwise, we 
will have to arrange it to a convenient date for all. 

 

For further information, please call +306980605749 

 

Thank you 

 


