
 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου  

 

Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του  Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων - Ν. 

Περάμου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 

 

Η 2η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων - Ν. 

Περάμου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Μαρτίου,  όπου και συζητήθηκαν μεταξύ 

άλλων διάφορες οργανωτικές-τεχνικές λεπτομέρειες και συντάχθηκε η προκήρυξη του 

αγώνα. 

Αναλυτικότερα, επισφραγίστηκε από φέτος η στήριξη και η αιγίδα της ΕΑΣ (Ένωση 

Αθλητικών Σωματείων) ΣΕΓΑΣ Δυτικής Αττικής του αγώνα, με την πολύτιμη βοήθεια προς 

αυτή την κατεύθυνση του συμπολίτη μας, προέδρου του ΑΟΜ-ΣΤΙΒΟΣ και Έφορου του Δ.Σ. 

της ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ, κ. Σπύρου Καλοζούμη.  

Επιπρόσθετα, έγινε μια πρώτη καταγραφή των δυνάμεων που θα διαθέσει η Τροχαία, το 

Λιμενικό καθώς και οι εθελοντικές ομάδες που θα συνδράμουν και φέτος για την άρτια 

διεξαγωγή και ασφάλεια των δρομέων. 

Η προκήρυξη του αγώνα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με το άνοιγμα των 

εγγραφών-δηλώσεων συμμετοχής, την προσεχή Παρασκευή 24 Μαρτίου.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής - εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του site του αγώνα 

(agonaslimenwn.gr) καθώς επίσης και με σχετικά link παραπομπής από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Η προθεσμία για τις εγγραφές θα λήγει την Τετάρτη 03/5.  

Μετά το Πάσχα θα γίνει ακόμη μια συνεδρίαση της  επιτροπής για να διεκπεραιωθούν και 

οι τελευταίες λεπτομέρειες  πριν την διεξαγωγή του αγώνα και πλησιάζοντας κοντά στην 

ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, θα δοθεί  από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής 

επίσημη συνέντευξη τύπου όπου θα αναλυθούν ενδελεχώς οι λεπτομέρειες της  φετινής 

διοργάνωσης. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθησαν στο Δημαρχείο της Ν. Περάμου οι:  

Μουσταΐρας Ηλίας (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων και Πρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής)  

http://agonaslimenwn.gr/


 

 

Λιώτας Δημοσθένης (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ν. Περάμου - μέλος οργ. επιτρ) 

Αιγινήτης Σπύρος (Τοπικός σ/λος Μεγάρων - μέλος οργ. επιτρ.) 

Μπρούτας Κώστας (Τοπικός σ/λος Ν. Περάμου - μέλος οργ. Επιτρ.) 

Κοσμόπουλος Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος Ν. Περάμου)  

Δήμας Ιωάννης (Πρ. Αντιδήμαρχος  Ν. Περάμου-εντεταλμένος δημ. σ/λος για θέματα 

τοπικής οικονομικής ανάπτυξης)  

Μπούτζος Νίκος (Προϊστάμενος εξωτερικών συνεργείων δημοτικής κοινότητας Ν. 

Περάμου)  

Καλοζούμης Σπύρος (Πρόεδρος ΑΟΜ-ΣΤΙΒΟΣ και έφορος  Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ) 

Σταματάκης Ιωάννης (Εκπρόσωπος ΛΕΜΜ)  

Σουριτζίδης Ανδρέας (Εκπρόσωπος εθελοντικής ομάδας ΣΕΔ)  

Μηδιάτης Δημήτριος (Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος-εκπρόσωπος Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Ελευσίνας) 

 

 

Εκ της οργανωτικής επιτροπής 

Ο Πρόεδρος 

Ηλίας Μουσταΐρας 

 


