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Μζγαρα , 23  Απριλίου 2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ 
ςυγχαίρει τον πολυβραβευμζνο Αρχιτζκτονα κ. Νικόλαο Παπαπανοφςη 

 
τισ 9 Απριλίου 2019, το μελετθτικό Γραφείο “DELTA ARCHITECTS”  του 

ςυμπολίτθ μασ Αρχιτζκτονοσ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ, κατζκτθςε δφο  πολφ 
ςθμαντικά βραβεία ( BEST GREEK DESIGN / GOLD AWARD, NEW RESORT OF THE 
YEAR) για τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό που βαςίηεται ςτθ ςφνκεςθ του 
υδάτινου ςτοιχείου τθσ περιοχισ, ενόσ από τα μεγαλφτερα πεντάςτερα ξενοδοχεία 
ςτθν Ελλάδα (Mayia Resort & Spa)  ςτθ Ρόδο. 

 Σο ξενοδοχειακό αυτό ςυγκρότθμα μζχρι ςτιγμισ ζχει κατακτιςει 7 
ςυνολικά βραβεία εκ των οποίων τα πζντε χρυςά. 

Σο ίδιο μελετθτικό Γραφείο ςυνεργάηεται με το ερευνθτικό τμιμα 
αεροναυπθγικισ του κορυφαίου Πανεπιςτθμίου ΜΙΣ,  τθσ Μαςαχουςζτθσ και 
ςυμμετζχοντασ ςε διεκνι διαγωνιςμό τθσ NASA κατζκεςαν πρόταςθ για αποικία 
ςτον ΑΡΗ το ζτοσ 2040 !!! 

Αςφαλώσ τα γεγονότα αυτά είναι πολφ ςθμαντικά και ςπουδαία και 
καταξιώνουν το ςυνολικό ζργο του ςυμπολίτθ μασ κ. ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
« Μερικζσ φορζσ τα επαινετικά λόγια για κάποιον μπορεί να είναι λίγα για 

να διατυπωκεί  το μζγεκοσ τθσ αξίασ του. Μετά λόγου γνώςεωσ όμωσ επικυμώ να 
εκφράςω τα κερμότατα ςυγχαρθτιριά μου ςτον διάςθμο πλζον και 
πολυβραβευμζνο ςυμπολίτθ μασ Αρχιτζκτονα ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ, όχι μόνο για 
τισ τελευταίεσ του διακρίςεισ κι επιτυχίεσ αλλά και  για το ςυνολικό του ζργο ςτο 
χώρο τθσ Αρχιτεκτονικισ.  

Αγαπθτζ Νίκο, με το φωτιςμζνο και ανιςυχο πνεφμα ςου, τισ καινοτόμεσ 
ιδζεσ ςου, τισ πρωτοποριακζσ προτάςεισ ςου και το ικοσ ςου είςαι ςτθν κορυφι  
γράφοντασ με ανεξίτθλα γράμματα το όνομά ςου ανάμεςα ςε επιςτιμονεσ 
εγνωςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ και ωσ Διμαρχοσ τθσ πόλθσ που ςε γζννθςε από 
καρδιάσ ςε ςυγχαίρω και ςε χειροκροτώ. 



Είναι εξαιρετικι θ τιμι για τθν πόλθ των Μεγάρων και για το Διμο μασ 
γενικότερα, που αναδεικνφει προςωπικότθτεσ διεκνοφσ ακτινοβολίασ, επιςτιμονεσ  
διακεκριμζνουσ με λαμπρι επαγγελματικι ςταδιοδρομία. 

Αγαπθτζ φίλε Νίκο διερμθνεφοντασ τα αιςκιματα όλων των ςυμπολιτών ςε 
ςυγχαίρω και ςου εφχομαι να παραμείνεισ ςτθν κορυφι και να ζχεισ ακόμθ 
περιςςότερεσ επιτυχίεσ και διακρίςεισ ςτθ ηωι ςου και να  φτάςεισ όπου εςφ 
ειπκυμείσ.» 
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