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Τα Concrete Awards 2019 έρχονται για να αναδείξουν την αριστεία στον 
κατασκευαστικό κλάδο, επιβραβεύοντας καινοτόμα έργα με δομικό υλικό 
το σκυρόδεμα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και σύμμικτες κατασκευές 
από σκυρόδεμα και χάλυβα.

Καθώς το σκυρόδεμα αποτελεί, πλέον, το υλικό αγαθό με τη δεύτερη με-
γαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο μετά το νερό, τα Concrete Awards 2019 
φιλοδοξούν, μεταξύ άλλων, να προωθήσουν τον «υγιή» ανταγωνισμό, ενι-
σχύοντας τη συνεισφορά του κλάδου του τσιμέντου και σκυροδέματος στις 
αειφόρες κατασκευές.

Στόχος των βραβείων είναι να:

• Προβάλλουν τους νικητές και τα έργα που διακρίνονται.

• Αναδείξουν τις προσφερόμενες λύσεις  
& τεχνολογίες στον τομέα των κατασκευών. 

• Επικοινωνήσουν τα χαρακτηριστικά των βραβευμένων έργων,  
ώστε να εμπνεύσουν τον κλάδο.

• Κινητοποιήσουν τις επιχειρήσεις για τη διαρκή βελτίωση  
των επιδόσεων στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.

Ενημερωθείτε για τις  
διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης  

και τους όρους συμμετοχής!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331),  Ε: mdimitriadou@boussias.com  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός, Ε:  nikos.marsellos@gmail.com
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ*

Ελισάβετ Βιντζηλαίου 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 

Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών

Εμμανουήλ 
Βράιλας 

Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ

Χρήστος Ιγνατάκης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος 

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών  
Μηχανικών ΑΠΘ 

Βασίλειος  
Κόλιας 

Πολιτικός Μηχα-
νικός

Ιωάννης Σιγάλας 
Executive Vice President of 

KALLIERGOS O.T.M., International 
Projects Director, President of the 

Hellenic Group of International 
Association for Bridge Structural  

Engineering (IABSE)

Σταμάτης 
Σταθόπουλος 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 
- Μελετητής, 

Εκπρόσωπος ΣΕΓΜ

Μιχαήλ  
Δακτυλίδης 

Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ         

Ευάγγελος 
Κασσελάς 

Γενικός Γραμματέας 
ΠΕΔΜΕΔΕ               

Κοσμάς  
Στυλιανίδης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Ιωάννης  Τέγος 
Ομότιμος  

Καθηγητής ΑΠΘ

Μιχαήλ Τσιτώτας 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 

Γεν. Δ/ντής Ανάπτυξης 
Έργων, Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και Οικονομικών, 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Θωμάς 
Σαλονικιός 

Πολιτικός Μηχανικός 
ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής  

ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ

Παναγιώτης Πανέτσος 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 
Προϊστάμενος Ελέγχου & 
Συντήρησης Τεχν. Έργων, 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Μαρίνα  
Μωρέττη 

Επικ. Καθηγήτρια 
ΕΜΠ

Χρίστος Κωστίκας 
Πολιτικός Μηχανικός,  

Ελεύθερος Επαγγελματίας,  
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

της Μελετητικής Εταιρείας ΟΜΕΤΕ ΑΕ

Γεώργιος 
Πενέλης
Δρ. Πολιτικός 
Μηχανικός,  
Ομότιμος  
Καθηγητής ΑΠΘ

ΠΡΌΕΔΡΌΣ  
ΚΡΙΤΙΚΉΣ 
ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ 

Νίκος 
Μαρσέλλος 

Πολιτικός Μηχανικός

Επιστημονικός 
Συνεργάτης

*Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν υποδειχθεί από τους Συνδέσμους που στηρίζουν τα βραβεία  
(ΕΠΕΣ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ, ΤΕΕ) και η συμμετοχή τους είναι Τιμητική.

www.concreteawards.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331),  Ε: mdimitriadou@boussias.com  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός, Ε:  nikos.marsellos@gmail.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 

31  10  2019



Ενότητα Α: Infrastructure Projects

Α1.  Transportation and Ground  
Engineering Projects

Α1.1  Roads, Bridges and Tunnels
Α1.2  Railway, Bridges and Tunnels
Α1.3  Coastal and Marine Structures
Α1.4  Water and Solid Treatment Works
Α1.5 Power Supply and Distribution Network

Α2.  Civil Engineering Projects    

Α2.1  Educational Institutions
Α2.2 Hospitals
A2.3  Industrial Facilities
A2.4  Parking Areas       

A3.  Hospitality and Cultural Projects

A3.1  City Hotels | Resorts
Α3.2  Boutique Hotels
A3.3  Museums
A3.4  Cultural Sites
A3.5  Recreation Centers

Α4.  Agricultural Projects

A4.1  Irrigation Networks
A4.2  Feedlots
A4.3  Grain Storage

Ενότητα Β: Commercial Buildings

Β1.  Retail 

Β1.1  Up to 2 stories
B1.2  More than 2 stories

B2.  Office Facilities

Β2.1  Up to 2.000 m2

B2.2  More than 2.000 m2

B3.  Shopping Centers

Ενότητα Γ: Residential Buildings

Γ1.  Estates

Γ2.  Apartments / Block of Flats

Γ2.1  1-4 stories
Γ2.2  More than 4 stories

Γ3.  Detached / Single-Family Houses

Ενότητα Δ: Repair and Restoration

Δ1.  Preservation

Δ2.  Rehabilitation

Ενότητα Ε: Sustainability  

and Technology Innovation

Ε1.    Innovation in concrete composition, 
structure, form or technology

E2.   Sustainable building | construction 
projects 

Ενότητα Z: Decorative concrete projects

Z1.   Architectural | Fair-faced concrete

Z2.  Colored concrete

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν  

διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Στα Concrete Awards 2019 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα τεχνικές/
κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητές. Τα υποψήφια προς αξιολόγηση έργα 
θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από 1/1/2015 έως και ακριβώς πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Οι από κοινού υποψηφιότητες, που κατατίθενται αναγνωρίζοντας τη συνολική αξία 
και συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων μερών ενός έργου (κατασκευαστική 
εταιρεία, μελετητής, κύριοι προμηθευτές όπως: βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου, 
εταιρείες παραγωγής πρόσθετων υλικών και σκυροδέματος) ενθαρρύνονται. Η 
υποβολή αυτών μπορεί να γίνει είτε από τον κύριο ανάδοχο του έργου, είτε από τον 
μελετητή, αναγράφοντας τους λοιπούς συμβαλλόμενους του έργου στον τίτλο και το 
κείμενο της υποψηφιότητας (κατόπιν συγκατάθεσης αυτών). 

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες 
επιθυμεί.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με 
βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι 
διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς 
ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για 
τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και 
ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να 
μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του 
κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα 
και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων 
και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. 

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα 
ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους 
όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε 
φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία 
αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα 
από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους  παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της 
κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται 
κάθε σχετικής αξίωσής τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων
Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 31 
Όκτωβρίου:

•  Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.concreteawards.gr, να 
συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.

•  Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί  
το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mdimitriadou@boussias.com 

Ζητούμενα για την Υποβολή  
της Υποψηφιότητας (Υποχρεωτικά)

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα χρειαστεί να απαντήσετε στα παρακάτω 
ζητούμενα:

1.  Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

   •  Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση 
με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).

   •  Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που 
ελήφθησαν υπόψιν.

   •  Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες 
που αναπτύξατε.  

   •  Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία 
υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.

   •  Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά 
την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της 
υποψηφιότητάς σας.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να 
περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.concreteawards.gr).

2.  Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;  
Εφόσον υπάρχουν  εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία  
δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν 
σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3.  Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις) 
Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε 
περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα 
μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής 
απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – έως 4 αρχεία .jpg, μέχρι 3MB το αρχείο)

5. Σχήματα ή σχέδια (προαιρετικά – αρχείο .pdf, μέχρι 4 αρχεία Α4, μέχρι 
10 MB το αρχείο)

6.  Video (προαιρετικά - αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική 
Επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 
κριτήρια αξιολόγησης. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας,  
θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και 
επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. 

Κριτήρια Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική 
Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της 
υποψηφιότητας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην 
ποιότητα και την πληρότητα του κειμένου. Η Κριτική Επιτροπή θα χρειαστεί 
πληροφορίες σχετικά με τον αρχικό προγραμματισμό για την κατασκευή 
και το πρόγραμμα που τελικώς επιτεύχθηκε, καθώς και για το τελικό 
κόστος σε σχέση με τον προβλεπόμενο αρχικό προϋπολογισμό.  
Άλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπ’ όψιν είναι οι ακόλουθοι:
•  Στοιχεία πρωτοτυπίας και ενσωμάτωση με το ευρύτερο τοπίο
• Λειτουργικότητα
• Εργονομία
•  Ιδιότητες σκυροδέματος που έχουν ληφθεί υπόψιν στον σχεδιασμό
• Φινίρισμα επιφάνειας
•  Καινοτομία στη σύνθεση, τη δομή ή τη μορφή του σκυροδέματος
•  Μηχανικές και λειτουργικές παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας
• Ανθεκτικότητα κατασκευής
• Εκτέλεση έργου και περάτωση
• Στοιχεία περιβαλλοντικής αειφορίας
• Ικανοποίηση πελάτη

Κριτική Επιτροπή
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα  
και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, Ακαδημαϊκούς και 
εμπειρογνώμονες. Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται 
με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς 
και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των 
βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.  

Κόστος υποψηφιότητας

•  €350 ανά υποψηφιότητα 
•  Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (2 + 1 δωρεάν): €700 
• Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (5 + 3 δωρεάν): €1.700 
•  Από 9 έως 20 υποψηφιότητες: €205 η κάθε επόμενη υποψηφιότητα 
•  Από 21 υποψηφιότητες και άνω: €180 η κάθε επόμενη υποψηφιότητα

Το κόστος υποψηφιότητας επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% 
Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις  
για την τελετή απονομής των βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού  
των υποψηφιοτήτων που καταθέτει.
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