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Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ∆IEΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ FIDIC ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ

Η Εκκλησία της Φατίµα στην Πορτογαλία έργο της ελληνικής εταιρείας ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Α.Ν.ΤΟΜΠΑΖΗ ΕΠΕ και ο Έλληνας µηχανικός Κωνσταντίνος Α. ∆οξιάδης τιµήθηκαν το πρώτο
µε βραβείο αριστείας στην κατηγορία για τα αρτιότερα και διεθνούς ακτινοβολίας κτιριακά έργα και ο
δεύτερος µε βραβείο αριστείας στην κατηγορία “µηχανικός διεθνούς ακτινοβολίας και φήµης” στο
σηµαντικό διεθνή διαγωνισµό που πραγµατοποίησε η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Εταιρειών Συµβούλων
Μηχανικών (FIDIC).
Ο διαγωνισµός (FIDIC Centenary Awards 1913-2013) έλαβε χώρα µε αφορµή τα 100 χρόνια
συνεχούς δραστηριότητας της Οµοσπονδίας που συµπληρώθηκαν αυτή τη χρονιά. Σηµειώνεται ότι ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία
κατάθεσης τριών ελληνικών προτάσεων στο διεθνή διαγωνισµό, αποτελεί το εθνικό µέλος της FIDIC.
Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα τιµητικό για την ελληνική πλευρά είναι ότι οι δύο συµµετοχές που
βραβεύτηκαν βρέθηκαν στον τελικό κατάλογο επιλογής ανάµεσα σε ένα σύνολο υποψηφιοτήτων
που, σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση από την FIDIC, εντυπωσίασαν τους κριτές µε την έκταση
και την ποιότητά τους. Όλες οι επιλογές των ελληνικών προτάσεων που κατέθεσε ο ΣΕΓΜ
πραγµατοποιήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που είχαν οριστεί για τα έργα, δηλαδή να
είναι διεθνώς αναγνωρισµένα, πρωτότυπα, βιώσιµα, διαχρονικά και να παρουσιάζουν εξαιρετική
τεχνική αρτιότητα.

Τα Βραβεία απονεµήθηκαν σε ειδική εορταστική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στη Βαρκελώνη µε
την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIDIC. Περισσότερες πληροφορίες ενηµερωτικό
υλικό και το σύνολο των βραβευθέντων έργων στο ακόλουθο link της διοργάνωσης.
http://fidic.org/node/3200

Συνηµµένα αποστέλλονται δύο (2) φωτογραφίες σε χαµηλή ανάλυση. Οι φωτογραφίες είναι διαθέσιµες και
σε υψηλή ανάλυση εφόσον ζητηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΣΕΓΜ - Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών, Τηλ. 210 6452232, 210 6456896,
fax: 210 6444685, e-mail: segm@segm.gr
Μαρία ∆ηµητροπούλου, Σύµβουλος Επικοινωνίας ΣΕΓΜ, τηλ. 210 7248644, 6948 884018,
e-mail: comms@segm.gr

