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ΜΕΓΑΡΑ, 1θ Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ 
ςυγχαίρει τθν απερχόμενθ και τθ  νζα Διοίκθςθ τθσ Ν.Ε.Μ 

 
Σθν περαςμζνθ εβδομάδα εξελζγθ νζο Διοικθτικό υμβοφλιο ςτθ Ν.Ε.Μ. 

φςτερα από τθν παραίτθςθ για προςωπικοφσ λόγουσ του ΘΑΝΑΗ ΖΑΛΗ από τθν 
Προεδρία του υλλόγου φςτερα από μακρά επιτυχθμζνθ πορεία επί 25 ολόκλθρα 
χρόνια. 
Ετςι το νζο Διοικθτικό υμβοφλιο απαρτίηεται από: 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ 
Πρόεδροσ: πυρίδων Κορώςθσ 
Αντιπρόεδροσ: Δανάθ Κουρμπζτθ-Βαςιλείου 
Αντιπρόεδροσ: Θεόδωροσ Μιτςοσ 
Γ. Γραμματζασ: Παναγιώτθσ Χριςτου Μουςτάκασ 
Γενικόσ Αρχθγόσ: Ιωάννθσ Κουτςουβάνοσ 
Σαμίασ & Τπεφκυνοσ Εμπορικοφ Σμιματοσ: Αναςτάςιοσ Παπουτςόγλου   
Ζφοροσ Αντρικισ: Ιωάννθσ Δομπρογιάννθσ 
Τπεφκυνοσ Εκδθλϊςεων & Πολιτιςτικϊν: Θωμάσ Μποφρθσ 
Μζλοσ: πυρίδων Κουντεμάνθσ 
Μζλοσ: Γεώργιοσ Μζξιασ 
ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ 
Χριςτοσ Μουςτάκασ 
Αλζξανδροσ Παπαςπφροσ 
Νικόλαοσ Χαλόφτθσ 
Τςτερα από αυτι τθν εξζλιξθ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ 
διλωςε: 

« Ο Θανάςθσ Ζάλθσ μαηί με τον ιδρυτι τθσ Ν.Ε.Μ. Αλκιβιάδθ Μπεναρδι, 
ιταν όλα αυτά χρόνια θ ψυχι του υλλόγου ςε μία πορεία γεμάτθ νίκεσ και 
κριάμβουσ και αδιαμφιςβιτθτα ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτθν άνοδο τθσ ομάδασ 
Μπάςκετ τθσ ΝΕΜ ςτθν μεγάλθ κατθγορία δθμιουργϊντασ κφελλα ενκουςιαςμοφ 
ςτουσ πολυπλθκείσ φιλάκλουσ τθσ ομάδασ. 

 



Θ εντυπωςιακι πορεία τθσ ομάδασ με τθν εμπνευςμζνθ Διοίκθςθ του 
Θανάςθ Ηάλθ και τθν ενκουςιϊδθ κακοδιγθςθ των ακλθτϊν από τον μοναδικό 
Γιϊργο Μάνταλο ςτθ κζςθ του Προπονθτι πζτυχε το ακατόρκωτο κι ζφεραν το 
τοπικό Μπάςκετ ςτα ςαλόνια τθσ Εκνικισ Κατθγορίασ. 

Εχω και παλαιότερα εκφραςτεί με ιδιαίτερα επαινετικά λόγια και 
κολακευτικά ςχόλια για τθ κριαμβευτικι πορεία τθσ ΝΕΜ και αιςκάνομαι ωσ 
Διμαρχοσ Μεγαρζων για ακόμθ μία φορά τθν ανάγκθ και τθν υποχρζωςθ να 
ςυγχαρϊ όλουσ παίκτεσ, Προπονθτι και  Διοίκθςθ και να ευχθκϊ τα καλφτερα ςτον 
νζο Πρόεδρο, καλό φίλο και ςυνεργάτθ ΠΤΡΟ ΚΟΡΩΘ και όλα τα μζλθ τθσ νζασ 
Διοίκθςθσ να ζχουν δφναμθ και κουράγιο ςτο δθμιουργικό τουσ ζργο. 

Είμαι βζβαιοσ ότι θ επιτυχθμζνθ πορεία του υλλόγου κα ςυνεχιςτεί και ο 
Διμοσ Μεγαρζων κα είναι αρωγόσ και ςυμπαραςτάτθσ ςε αυτι τθν προςπάκεια.» 
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