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Κάποιες από τις διακρίσεις και τα βραβεία της Stokas Construction

Stokas Design & Construction,

,ία πολυβραβευ,ένη κατασκευαστική εταιρεία
Της Σταυρούλας Τσούτσα

H Stokas Design & Construction που ιδρύθηκε το 1997 από τον Γιάγκο Στόκα είναι 5ία καινοτό5ος εταιρεία παροχής υπηρεσιών Αρχιτεκτονικής, Κατασκευής, Interior Design και Αξιοποίησης Αντιπαροχής. Συνεργάζεται 5ε
πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το 2020-21 κυριολεκτικά σάρωσε τα βραβεία στον χώρο της Κατασκευής, Αρχιτεκτονικής, Cιακόσ5ησης και Ποιοτικού Ελέγχου. Η φιλοσοφία της εταιρείας πίσω από τη δη5ιουργία
και την κατασκευή παρα5ένει αναλλοίωτη 5έσα στον χρόνο και εξελίσσεται καθορίζοντας τη 5οναδικότητα του
αποτελέσ5ατος. Γι’ αυτό και κάθε project αποτελεί 5ία ξεχωριστή προσωπική υπόθεση, η οποία προϋποθέτει
απόλυτη αφοσίωσή, από τη σύλληψη της ιδέας 5έχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής της.
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Ποιο είναι το όρα+α της Stokas Design & Construction;
Κάποτε ένας Νορβηγός πελάτης 2ία εβδο2άδα 2ετά την παράδοση της
κατοικίας του, 2ε κάλεσε στο τηλέφωνο: Η2ασταν στην πισίνα 2ε τη
γυναίκα 2ου και χαζεύα2ε το νέο 2ας σπίτι χα2ογελώντας αγκαλιασ2ένοι
από ευτυχία. Σ’ ευχαριστώ Γιάγκο». Αυτό είναι το όρα2ά 2ας: Ενα άψυχο
θεωρητικά αντικεί2ενο όπως 2ία κατοικία να γράψει τη δική του ιστορία
συνεισφέροντας στην ευτυχία και το χα2όγελο των πελατών 2ας. Οι
ιδιοκτήτες και τα παιδιά τους να ζήσουν και να 2εγαλώσουν 2ε ασφάλεια,
σε 2ία κατοικία φιλική 2ε το περιβάλλον, 2ε υψηλά επίπεδα σχεδιασ2ού,
αξιοπιστίας και λειτουργικότητας.
Τι είδους υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία σας;
Η Stokas προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την
ανέγερση 2ιας κατοικίας. Iηλαδή την αρχιτεκτονική σχεδίαση το Interior
Design, τις στατικές και ηλεκτρο2ηχανολογικές 2ελέτες, τη λήψη όλων των
απαιτού2ενων αδειών και φυσικά την κατασκευή της κατοικίας συνοδευό2ενη
από τον ποιοτικό φάκελο του έργου.
Το 2020 ήταν η χρονιά που η Stokas Design & Constructions
σάρωσε τα βραβεία αρχιτεκτονικής και design. Τι ση+αίνει αυτό
για +ια κατασκευαστική εταιρεία;
Οι βραβεύσεις των έργων 2ας, είναι η αντα2οιβή των κόπων 2ας και 2ας
γε2ίζει περηφάνια. Εχου2ε παλέψει πολύ αυτά τα χρόνια ώστε να εξελισσό2αστε και να παρέχου2ε το 100% των δυνατοτήτων 2ας. Αν κάτι δεν 2ας
αρέσει θα ξαναγίνει από την αρχή. Το 2ελετά2ε, το επεξεργαζό2αστε, κοιτάζου2ε εναλλακτικές 2έχρι να εί2αστε απόλυτα ικανοποιη2ένοι. Αυτό
συ2βαίνει και στην κατασκευή. Με πολύ 2εράκι ασχολού2αστε 2ε κάθε λεπτο2έρεια ώστε να πετύχου2ε το καλύτερο αποτέλεσ2α. Εξάλλου, το
βραβείο που κατακτήσα2ε για το Quality Dossier και τις aftersales υπηρεσίες
2ας επιστεγάζει τις καθη2ερινές 2ας προσπάθειες για τις άριστες σχέσεις 2ε
τους πελάτες 2ας.
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από την Stokas Design & Constructions;
Iεν υπάρχουν άνθρωποι πίσω από τη Stokas. Ολοι είναι πάντα 2προστά.
Αρχιτέκτονες, διακοσ2ητές, πολιτικοί 2ηχανικοί που απαρτίζουν την ο2άδα
2ας, είναι συνεργάτες της πρώτης γρα22ής που 2ε ήθος και εντι2ότητα 2ε
κάνουν περήφανο κάθε η2έρα 2ε την εξέλιξή τους. Εί2αι τελείως αντίθετος
2ε την φιλοσοφία να αφήνεις τα στελέχη 2ίας 2ελετητικής/κατασκευαστικής
εταιρείας πίσω από ένα γραφείο. Από την πρώτη η2έρα, φροντίζω να ε2πλακούν σε όλες τις φάσεις ενός έργου, να αποκτήσουν ε2πειρία στη
2ελέτη στην κατασκευή στην οργάνωση του εργοταξίου και στη λήψη αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο έχουν γίνει αναπόσπαστο κο22άτι της
οικογένειας της Stokas Desing & Construction, αφού χωρίς αυτούς δε θα
2πορούσα2ε ποτέ να φτάσου2ε σε αυτό το επίπεδο υπηρεσιών.
Ποια είναι αυτή τη στιγ+ή η κατάσταση του real estate στην
Ελλάδα;
Μετά από 2ία περίοδο στασι2ότητας, επηρεαζό2ενη από το γενικότερο
κλί2α που επικρατούσε στο εγχώριο real estate, όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον παρέ2εινε 2ειω2ένο, πλέον 2ε σιγουριά 2πορού2ε να πού2ε ότι τα
επό2ενα χρόνια, η Ελλάδα θα είναι το next big thing. Τα ση2εία ανάκα2ψης
είναι παραπάνω από ορατά και το βλέπου2ε καθη2ερινά, ενώ εί2αι ιδιαίτερα
χαρού2ενος ανακαλύπτοντας κάθε η2έρα ότι οι υποψήφιοι πελάτες είναι
ιδιαίτερα απαιτητικοί και επιλέγουν 2ε πολύ προσοχή τον κατασκευαστή
τους. Εκτός από την κατοικία που γνωρίζει άνθιση πολύ ση2αντικά έργα
υποδο2ής εκτελούνται αυτή τη στιγ2ή στην Ελλάδα, ενώ οι φιλικές 2ε το
περιβάλλον κατοικίες θεωρούνται πια δεδο2ένο στην Ελλάδα.
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν ση+αντικά το κόστος
κατασκευής και πώς +πορεί η Stokas Design & Constructions να
βοηθήσει τους πελάτες της;
Iυστυχώς πολλές φορές υποτι2ούνται ενέργειες που έπρεπε να ληφθούν
υπόψιν από την αρχή ενός έργου, ώστε όχι 2όνο να αποφύγει ο ιδιοκτήτης
υπερβάσεις του κόστους, αλλά να 2ετατρέψει αυτήν τη δύσκολη διαδικασία
σε ένα ευχάριστο ταξίδι δη2ιουργίας. Θα 2πορούσα2ε να τους συνοψίσου2ε
στους παρακάτω:
1. Η επιλογή του κατασκευαστή ίσως είναι η πιο ση2αντική απόφαση.
Το πρώτο στη λίστα για την επιλογή του κατασκευαστή, είναι να βρού2ε σε
αυτόν ε2πιστοσύνη αντί για φόβο.
2. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασ2ού, οι έξυπνες ιδέες, η προσοχή στη
λεπτο2έρεια είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί το κόστος κατασκευής
στα αρχικά επίπεδα.
3. H σπατάλη χώρου είναι σπατάλη χρη2άτων. Iεν πρέπει να υποτι2ά2ε
κανένα τετραγωνικό 2έτρο.
4. Το κόστος κατασκευής αυξάνεται για νησιά ή απο2ακρυσ2ένες περιοχές.
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Ο Γιάγκος Στόκας, Founder
και CEO της Stokas Desigh and
Constructions, και η Νατάσσα
Κοκκαλιάρη, Interior Designer

Ανακατασκευή δια,ερίσ,ατος στο Παλαιό Φάληρο

Μοντέρνα διώροφη ,ονοκατοικία ,ε υπόγειο και πισίνα στο Πόρτο Χέλι.
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Η Stokas Design &
Constructions, Ε99ανουέλα
Στα9ατάκη, Μιχάλης
Καραντινός, Εύα Καπαδουκάκη,
Νατάσσα Κοκκαλιάρη και
Γιάγκος Στόκας, επί τω έργω
5. Η θέση του οικοπέδου, η δυσκολία πρόσβασης, τυχόν γειτονικές ιδιοκτησίες, γρα88ές υψηλής τάσης ή υπάρχοντα κτίσ8ατα, 8πορούν να
αυξήσουν απρόσ8ενα το γενικά έξοδα και τα έ88εσα κόστη ενός έργου.
6. Ασταθές ή βραχώδες έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας και ρέ8ατα, είναι
επίσης παράγοντες που πρέπει να ληφθούν από την αρχή υπόψη.
Η επιλογή των υλικών. Επιλέγου8ε αυτό που 8ας αρέσει, χωρίς υπερβολές
και χωρίς να επηρεαζό8αστε από τρίτους ώστε να 8ην έχου8ε υπερβάσεις
του κόστους.
Η έδρα της εταιρείας σας είναι στην Αθήνα αλλά έχετε πελάτες
στην Ευρώπη και στην Α9ερική. Τι προβλή9ατα αντι9ετωπίζουν οι
πελάτες από το εξωτερικό που χτίζουν στην Ελλάδα και πώς
9πορούν να ξεπεραστούν;
Τα βασικά προβλή8ατα είναι το νο8ικό 8έρος, το λογιστικό καθώς και η
επιλογή του κατασκευαστή. Σε αυτό η Stokas παρέχει πλήρη υποστήριξη
σε όλους τους το8είς. Γνωρίζω πολύ καλά το πόσο δύσκολο είναι να γίνει
ακό8α και 8ία αίτηση σε 8ία ξένη χώρα. Και για αυτό δεν θέλου8ε να ταλαιπωρούνται οι πελάτες 8ας. Προσπαθού8ε 8ε κάθε τρόπο να γίνει η
διαδικασία της ανέγερσης 8ιας κατοικίας για κάθε πελάτη 8ας 8ία πολύ
ό8ορφη ανά8νηση για όλη την οικογένεια δα8άζοντας τη γραφειοκρατία
της χώρας που ό8ως τα τελευταία χρόνια συγχρονίζεται 8ε ταχύτατους ρυθ8ούς.
Πέραν αυτού υπάρχει ένα 8ελανό ση8είο που θέλω να επιση8άνω που
ό8ως δεν αφορά 8όνο στην Ελλάδα, αλλά και σε αρκετές χώρες της
Ευρώπης που είχα την τύχη να συνεργάζο8αι 8αζί τους για πολλά χρόνια.
Εχου8ε την τάση όταν συναντά8ε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης ή
προοπτικής να τον απορρίπτου8ε ειδικά όταν είναι κάτι τελείως ξένο 8ε τη
φιλοσοφία 8ας (στην προκει8ένη περίπτωση του Ελληνα). Σε αυτό που οι
άλλοι βρίσκουν ε8πόδια ό8ως εγώ βρίσκω την ευκαιρία να ακούσω και να
αξιολογήσω αν αυτή η διαφορετική φιλοσοφία εξελίσσει ε8ένα και τους συνεργάτες 8ας. Και 8ία καλή ιδέα 8πορεί να την ακούσεις από εκεί που δεν
φαντάζεσαι!
Οι κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα πέρασαν 9εγάλη κρίση
τα τελευταία χρόνια. Η Stokas Design & Construction τα κατάφερε
ενώ είχατε να αντι9ετωπίσετε πολύ 9εγάλες δυσκολίες. Ποια ήταν
η κινητήρια δύνα9η σας;
Μία και 8όνο: Να αφουγκραστού8ε τις ανάγκες των ιδιοκτητών. Να
8πού8ε στη θέση τους πριν σχεδιάσου8ε την πρώτη γρα88ή σε ένα λευκό
χαρτί. Και 8ετά να υλοποιήσου8ε όνειρό τους, χτίζοντας σχέσεις ε8πιστοσύνης
και φιλίας που δεν περιορίζονται στην κατασκευή 8ιας κατοικίας. Επιθυ8ού8ε
να 8ας επιλέγουν, για την αφοσίωση στη λεπτο8έρεια, το άνοιγ8α στην
καινοτο8ία, για την ε8πειρία της απόλαυσης του κορυφαίας αποτελέσ8ατος,
για τη δική 8ας ξεχωριστή ταυτότητα. Μέσα από κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασ8ό, 8έσα από κάθε ανέγερση εντός κτηρίου, από τον εσωτερικό
σχεδιασ8ό και τη διακόσ8ηση, θέλου8ε να δη8ιουργού8ε τους χώρους που
θα φιλοξενήσουν 8οναδικές ιστορίες ζωής.

85 Gounari str., Glyfada, Athens,
Tel. +30 210 036 0031, www.stokas.gr

