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Ένας πρακτικός οδηγός 
 
 
 
 
 
 
 

Γιατί να ανακαινίσω! 
Eπειδή: 

- Θέλω να ανακαινίσω 
- Πρέπει να ανακαινίσω 
- Είναι απαραίτητο να ανακαινίσω 

 Υπάρχει λοιπόν αρχικά είτε το θέλω, είτε το πρέπει, είτε το είναι απαραίτητο. Το 
««πρέπει»» διαφέρει από το ««είναι απαραίτητο»» στο γεγονός ότι το πρώτο αναφέρεται 
κυρίως σε μια κατάσταση που χρίζει βελτίωσης π.χ. ένα κατάστημα χρειάζεται 
ανακαίνιση για ανανέωση, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία 
λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων όπως σαθροί σοβάδες, βλάβες σε τοίχους κλπ. η 
ανακαίνιση είναι επιτακτική ανάγκη για την υγιεινή διαβίωση ή και λειτουργία. 

Είναι σημαντικό άρα να ξεκινήσουμε από το λόγο που κάποιος επιθυμεί να 
ανακαινίσει. Ειδικά σήμερα με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η απόφαση δεν 
είναι εύκολο να ληφθεί και δεν θα πρέπει να ληφθεί επιπόλαια και απερίσκεπτα. 

Δύο παράμετροι:  
- Τι εξυπηρετεί η ανακαίνιση. 
- Πόσο θα κοστίσει. 

Εάν τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα τότε δεν ενδιαφέρει τη θα εξυπηρετήσει η 
ανακαίνιση. Εάν όμως τα διαθέσιμα χρήματα είναι περιορισμένα τότε θα πρέπει να 
διερευνηθεί εάν η ανακαίνιση εξυπηρετεί λόγους λειτουργικούς, ή απαιτείται για την 
επισκευή βλαβών κλπ. 
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Πήρα την απόφαση να ανακαινίσω, τώρα τι; 
Ωραία πήρατε την απόφαση να ανακαινίσετε για έναν από τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Το επόμενο βήμα είναι να καθίσετε και να σκεφτείτε τι είναι 
ακριβώς αυτό που θέλετε! Εδώ βρίσκεστε σε ένα από τα κρισιμότερα σημεία. Πρέπει 
να θέσετε τους στόχους της επιθυμίας σας. Λόγου χάρη θέλετε να ανανεώσετε και 
να τροποποιήσετε τους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας σας, ώστε να είναι η 
διαβίωση πιο ευχάριστη και πιο λειτουργική. Θέλετε να ανανεώσετε το κατάστημά σας 
για να παρέχει μια πιο ευχάριστη εμπειρία για τους πελάτες αλλά και για να γίνει πιο 
ελκυστικό. Πριν ξεκινήσετε με την κατασκευή θα πρέπει να έχετε δει πως ακριβώς θα 
είναι αυτό που θα κατασκευάσετε ώστε να μπορείτε να κρίνετε εάν καλύπτει τις 
επιθυμίες. Αυτό είναι εφικτό με τρισδιάστατη μοντελοποίηση του έργου με ειδικά 
προγράμματα BIM (Building Information Modeling). 

 

 
3D μοντελοποίηση μέσω BIM 
 

 
3D μοντελοποίηση μέσω BIM 
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 Επόμενο βήμα. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θα προβείτε στην ανακαίνιση με 

αυτεπιστασία ή εάν αναθέσετε εξολοκλήρου το έργου σε μια επιχείρηση. Εδώ 
πέφτουμε σε ένα σημαντικό λάθος! ««Πηδήξαμε»» ένα βήμα άθελά μας. Ποιο είναι αυτό; 
Η μελέτη! 

Προσοχή όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας θέλουν οργάνωση και μελέτη έτσι και 
εδώ επιβάλλεται ο σχεδιασμός με οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής του έργου. 
Ακόμη και στην περίπτωση που θα θέλετε να κάνετε κάποιες ελάχιστες αλλαγές καλό 
είναι να γίνει μια μελέτη τουλάχιστον για την εκτίμηση του κόστους. Πριν ανακαινίσετε 
θα πρέπει να γνωρίζετε πόσο θα σας κοστίσει! 

 
Η απόφαση. 

Έχοντας πλέον κατασταλάξει για τι ακριβώς θέλετε, και είτε έχετε αναθέσει τη 
μελέτη σε κάποιο γραφείο είτε όχι, ήρθε η ώρα της αναζήτησης του αναδόχου που θα 
αναλάβει να εκτελέσει το έργο. 

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι περισσότεροι πελάτες που συγκεντρώνουν 
προσφορές για ανακαίνιση πέφτουν σε ένα τραγικό λάθος. Το λάθος της επιλογής της 
οικονομικότερης προσφοράς. Για να μην παρεξηγηθώ, σαφώς και το πιο λογικό είναι να 
επιλέξει κανείς την πιο συμφέρουσα από άποψη κόστους πρόταση. Όμως τελικά 
επιλέγει την πραγματικά οικονομικότερη λύση ή απλά την πιο φθηνή; Τι εννοώ όμως με 
αυτό που μόλις έγραψα; Ένα απλό παράδειγμα. Θέλετε να αγοράσετε κλιματιστικό και 
απευθύνεστε σε δύο εμπόρους. Ο ένας σας προτείνει ένα επώνυμο 24.000btu και ο 
άλλος ένα όχι και τόσο επώνυμο (πολλές φορές και καθόλου επώνυμο, απλά Κινέζικο) 
ίδιας ισχύος που όπως ισχυρίζεται έχει δουλευτεί χρόνια και είναι αξιόπιστο. 
Επιλέγοντας απ' ευθείας και με μόνο κριτήριο το αρχικό κόστος κτήσης θα αγοράσετε 
το μη επώνυμο και θα είστε αρχικά χαρούμενοι για την επιλογή σας. Ωστόσο όμως στη 
πορεία θα διαπιστώσετε πως αν και 24.000btu το μηχάνημα δυσκολεύεται να 
ανταπεξέλθει τις πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Μάλιστα διαπιστώνετε την 
αδυναμία του, όταν πηγαίνοντας σε κάποιον φίλο ή συγγενή σας ο οποίος είχε 
αγοράσει ένα επώνυμο κλιματιστικό, αντιλαμβάνεστε πόσο βέλτιστα αποδοτικό είναι, 
και πόσο γρήγορα φέρνει το χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η ειρωνεία είναι ότι 
με την αγορά σας αισθανθήκατε εξυπνότεροι και ότι ο φίλος ή συγγενής σας πιάστηκε 
κορόιδο που έδωσε ακόμη και 500€ παραπάνω για "να πληρώσει την επωνυμία. Τελικά 
καταλάβατε ότι κάνατε λάθος και ότι η επιλογή σας μόνο έξυπνη δεν θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί. 

Έτσι γίνεται και με τις ανακαινίσεις γενικά. Πως όμως ακριβώς θα επιλέξετε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά; Τι να προσέξετε; 
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Η επιλογή. 
Εδώ θα επικεντρωθούμε σε έξι σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε προσοχή 

όταν αξιολογούμε μια προσφορά! 
 
1) Παρουσίαση: 

Η σωστή παρουσίαση μιας προσφοράς είναι μια ένδειξη ότι έχει γίνει σωστή και 
προσεγμένη δουλειά. Αποφύγετε εκείνες στις οποίες λιτά και επιγραμματικά 
σας οδηγούν απ' ευθείας στο τέλος της σελίδας όπου αναγράφεται το κόστος. 
 

2) Προδιαγραφές: 
Συγκρίνετε τις προσφορές που έχετε συγκεντρώσει ελέγχοντας τι 
προσφέρουν από άποψη ποσότητας και ποιότητας υλικών, αν σας παρέχουν 
εγγυήσεις, αν προδιαγράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Π.χ. δεν μπορεί μια 
απλή συμβατική ηλεκτρολογική εγκατάσταση να συγκριθεί σε κόστος με μια που 
περιέχει πλήρες δίκτυο καλωδίων UDP, για να υπάρχει ενσύρματο δίκτυο 
(internet) σε όλο το σπίτι. Ελέγξτε επίσης αν λόγου χάρη οι προσφορές έχουν 
τον ίδιο αριθμό καλοριφέρ και αν ναι, αν έχουν και το ίδιο μέγεθος. Τα πατώματα 
ποιας εταιρίας θα είναι, όπως και οι πόρτες; Δώστε επίσης εσείς αν θέλετε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως απαίτηση για ενεργειακά διπλά ή τριπλά 
τζάμια σε κουφώματα από πιστοποιημένη εταιρία κ.α. 
 

3) Χρόνος παράδοσης: 
Ίσως από τα πιο σημαντικά. Οι περισσότεροι ούτε καν το αναφέρουν αφού δεν 
είναι σίγουροι για το πότε θα μπορέσουν να παραδώσουν το έργο 
ολοκληρωμένο. Μπορούν να εγγυηθούν για το χρόνο παράδοσης; Επιλέξτε 
λύσεις υπηρεσιών "με το κλειδί στο χέρι". 
 

4) Κόστος: 
Προσέξτε το τελικό κόστος να είναι τιμή κατ' αποκοπή και όχι ανά μονάδα 
μέτρησης όπως π.χ. τετραγωνικό μέτρο. Διότι στη δεύτερη περίπτωση θα 
συμφωνήσετε σε μια τιμή και τελικά θα πληρώνετε συνέχεια πρόσθετα κόστη 
για τα οποία θα σας πείθουν ότι δεν είχαν αρχικά υπολογιστεί στον 
προϋπολογισμό. 
 

5) Αναφορές: 
Ζητήστε να σας δείξουν άλλες πρόσφατες δουλειές τους για να πάρετε μια 
εικόνα για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 
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6) Επικοινωνία: 
Πόσο εξυπηρετικοί ήταν μαζί σας αυτοί οι οποίοι σας έδωσαν προσφορές; ήταν 
απόλυτοι; ήξεραν να ακούνε ή μόνο μιλούσαν προσπαθώντας με τεχνικές 
λόγου πωλητή να σας πείσουν και να κάνουν τελικά την πώληση για την οποία 
και μόνο ενδιαφέρονται. 
 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως πάντα τον πρώτο λόγο έχει διαθέσιμο 
κεφάλαιό μας. Όμως όσα χρήματα και αν διαθέτουμε για μια ανακαίνιση δεν θα 
θέλαμε να τα σπαταλήσουμε απερίσκεπτα. Είναι σαν μας λέει κάποιος πέτα τα λεφτά 
σου στο καλάθι των αχρήστων διότι αυτή είναι η πιο οικονομική λύση. 

 
 

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε 
Είμαστε η ΑΤΚΟ, μια επιχείρηση που μελετάει και κατασκευάζει ιδιωτικά οικοδομικά 

και τεχνικά έργα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο του έργου που 
αναλαμβάνουμε, από τα πιο μικρά και απλά, έως τα πιο μεγάλα και πολυσύνθετα. 
Παρέχουμε επίσης και πλήθος υπηρεσιών Τεχνικού Γραφείου, όπως έκδοση 
οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ. 

 
Τι κάνουμε 

Όπως οι περισσότεροι θα μπορούσαμε να πούμε πόσο καλοί είμαστε στις 
υπηρεσίες που προσφέρουμε, ότι είμαστε σωστοί επαγγελματίες, κλπ. Όμως αυτό που 
μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε και εκτελούμε 
τα έργα μας. Το σύστημα που εφαρμόζουμε σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και 
κατασκευής ενός έργου εγγυάται την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό το σύστημα 
βελτιστοποιεί τα τέσσερα βασικά στοιχεία που έχει κάθε έργο: 

- Επικοινωνία 
- Κόστος 
- Προγραμματισμός 
- Ποιότητα 
 
Ενδεχομένως θα έχετε ακούσει περιπτώσεις από συγγενείς, φίλους ή γνωστούς 

σας που προέβηκαν στην κατασκευή ενός έργου, για προβλήματα που αντιμετώπισαν 
όπως κακή επικοινωνία και συνεννόηση, υπέρβαση του αρχικού κόστους μελέτης-
κατασκευής, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης και επιπλέον κακή ποιότητα 
κατασκευής. Δεν ισχυριζόμαστε  πως είμαστε οι μοναδικοί που κάνουμε καλή δουλειά, 
αλλά σίγουρα είμαστε από τους πιο συνεπείς και γρήγορους. Εγγυόμαστε 
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ανακαινίσεις σε δύο εβδομάδες. Επίσης είμαστε ευχάριστοι στην επικοινωνία, οπότε 
αισθανθείτε ελεύθεροι και μη διστάσετε να μας ρωτήσετε για οποιοδήποτε θέμα. 

 
Πως το κάνουμε 

Απλά ξέρουμε πάνω απ’ όλα να ακούμε πρώτα. Ακούμε και καταγράφουμε τις 
ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες του κάθε πελάτη. Μελετάμε και κατανοούμε τις 
συνθήκες που έχει κάθε έργο πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός και λαμβάνουμε υπόψη 
όλες τις ενδεχόμενες παραμέτρους που είτε προβληματίζουν και χρήζουν λύσεως, 
είτε είναι ευνοϊκές για τη μελέτη. Κάνουμε πολλαπλές διαδοχικές συνεδρίες με τον 
πελάτη έως ότου καταλήξουμε στην οριστική τελική μορφή ενός έργου. Οριστική 
μορφή σημαίνει πλήρης μελέτη εφαρμογής. Μελέτη εφαρμογής σημαίνει ότι μπορεί 
να εξαχθεί με μέγιστη ακρίβεια ο προϋπολογισμός του έργου και τέλος να γίνει ο 
χρονικός προγραμματισμός με ημερήσιο ή και ωριαίο χρονοδιάγραμμα. Δεν κάνουμε 
απλώς μια σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων, μια σύνηθες στατική και ηλεκτρολογική 
μελέτη αλλά μια πλήρης ολοκληρωμένη μελέτη. Ειδικά δε προσφέρουμε και την 
παράδοση του οποιοδήποτε έργου ‘‘με το κλειδί στο χέρι’’. Σε αυτή την περίπτωση το 
κόστος είναι ορισμένο και δεν επιδέχεται προσαυξήσεις παρά μόνο εάν ζητηθούν 
πρόσθετες εργασίες από τον πελάτη που δεν υφίσταντο αρχικά. 

 
Γιατί να προτιμήσετε εμάς 

Είτε θέλετε να ανακαινίσετε, είτε να κατασκευάσετε το σπίτι σας ή την κατοικία των 
ονείρων σας τότε θα θέλετε φυσικά να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας με το 
μικρότερο δυνατό κόστος, με το λιγότερο δυνατό κόπο και στο συντομότερο δυνατόν 
χρονικό διάστημα. Μαζί λοιπόν θα επιλέξουμε τη βέλτιστη οικονομικότερη λύση για το 
έργο σας, ανάλογα των δυνατοτήτων σας. Θα κάνουμε το καλύτερο, με το 
χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Δεν θα χρειαστείτε να τρέξετε καθόλου, επειδή όλα τα 
αναλαμβάνουμε εμείς. Τέλος θα χαρείτε το έργο σας πολύ πιο νωρίς απ’ ότι 
φαντάζεστε. 

 
Συνοψίζουμε 

- Μελετάμε 
- Ανακαινίζουμε 
- Κατασκευάζουμε 
- Διακοσμούμε 
 
- Έχετε το έργο σας με το ‘‘κλειδί στο χέρι’’ σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν αξιολόγηση και μια πρώτη εκτίμηση του έργου 

σας! 
 
 
Με Τιμή, για την ΑΤΚΟ 
Βρατσίδας Χρήστος 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
  
 
Συνδεθείτε και Επικοινωνήστε μας 

www.atko.gr 
      www.facebook.com/atko2010 Τηλ. 2321.056.242 & 6974.586.100 
 www.twitter.com/ATKOcon e-mail: info@atko.gr 
 

 
 


