
 

14οσ ΑΡΓΕΙΑΚΟ – ΜΤΚΗΝΑΪΚΟ ΔΡΟΜΟ  

ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΤ – ΜΤΚΗΝΩΝ 

 ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΤ 2022  

• ΗΜΙΜΑΡΑΘΨΝΙΟ  21 χιλ. αφετηρία ςτην Πύλη των Λεόντων - Αρχαιολογικόσ        

Φώροσ Μυκηνών.                                                                                                

• ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ 5 χλμ. ΛΟΥΟΤ ΑΠΙΔΑ – ΔΕΙΡΑΔΑ 

• ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΤ 1 χλμ.-ΑΡΦΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 

υνδιοργϊνωςη: 

● Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικό Μϋριμνα και Αθλητιςμϐσ Δόμου Άργουσ - Μυκηνών 
● Περιφερειακό Ενϐτητα Αργολύδασ 
● Μαραθωνοδρϐμοι Αργολύδασ (μϋλοσ τησ Ελληνικόσ ομοςπονδύασ ςυλλϐγων 

λαώκοϑ μαζικοϑ αθλητιςμοϑ – υπϋρ αποςτϊςεων) 
● .Δ.Τ. Αργολύδασ  
● ΕΑ ΕΓΑ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου 
● Επιμελητόριο Αργολύδασ   

 

Ώρα εκκίνηςησ Αγώνα 21 Φλμ.: 09:00. Λϐγω τησ υψηλόσ θερμοκραςύασ ςασ 
προτεύνεται να χρηςιμοποιόςετε ελαφρϑ ρουχιςμϐ, αντηλιακϐ και καπϋλο. ε κϊθε 
ςταθμϐ υδροποςύασ καλϐ εύναι να πύνετε περύπου 50-80 ml νεροϑ ό ιςοτονικοϑ για την 
αναπλόρωςη ηλεκτρολυτών. Μεγϊλη Προςοχό ςτα πρώτα 2χλμ. του αγώνα μιασ και 
εύναι εντϐνωσ κατηφορικϊ και καλϐ θα εύναι οι αθλητϋσ να μην παραςυρθοϑν και 
τρϋξουν πιο γρόγορα απϐ το ρυθμϐ που μποροϑν να ακολουθόςουν ςε ϐλη τη διαδρομό. 
Η διαδρομό προςφϋρεται για την επύτευξη ατομικών ρεκϐρ μιασ και ϋχει αρνητικϊ 
υψομετρικϊ, ϊρα προςπαθόςτε ϐλοι οι δρομεύσ να κρατόςετε το ρυθμϐ ςασ μϋχρι το 17ο 
χλμ. καθώσ τα υπϐλοιπα εύναι ελαφρώσ κατηφορικϊ. Όλοι οι αγώνεσ ϋχουν τερματιςμϐ 
ςτην κεντρικό πλατεύα Αγύου Πϋτρου Άργουσ.  



Ώρα εκκίνηςησ Αγώνα 5χλμ: 9:30 για αθλητϋσ/ριεσ ϊνω των 12 ετών. 

 Ώρα εκκίνηςησ Παιδικού 1 χλμ. : 12:00 για παιδιϊ ηλικύασ 10-12, μαθητϋσ Δημοτικοϑ 
(Δ,Ε,Σ Σϊξεων). Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν ϐλοι οι αθλητϋσ και αθλότριεσ οι οπούοι 
θα τρϋξουν με δικό τουσ ευθϑνη και θα πρϋπει να ϋχουν υποβληθεύ ςε ιατρικϋσ 
εξετϊςεισ. Η δόλωςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να υπογρϊφεται απϐ τον κηδεμϐνα τουσ (για 
μαθητϋσ κϊτω των 10 ετών που θϋλουν να λϊβουν μϋροσ εύναι απαραύτητη η ςυνοδεύα 
γονϋα – κηδεμϐνα καθ ϐλη τη διαδρομό του αγώνα) . 

ΔΙΑΔΡΟΜΕ 14ου ΑΡΓΕΙΑΚΟΤ ΜΤΚΗΝΑΙΚΟΤ ΔΡΟΜΟΤ: 

•  ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 2022 21 ΚΜ https://ridewithgps.com/routes/2232131 

• ΔΡΟΜΟ 2022 5 ΚΜ https://ridewithgps.com/routes/20209092 

• ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 2022 1 ΚΜ https://ridewithgps.com/routes/27385459 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Τα 21χλμ. ζχουν εκκίνθςθ τθν Πφλθ των Λεόντων, περνάνε από το Μοναςτθράκι -
Παναγία Βαρςζκα, πριν το τρίςτρατο ( Μπαρντουβά) , Κουτςοπόδι, Αεροδρόμιο 
Αργουσ, διαςταφρωςθ τακζικων , πρόποδεσ Λόφου Αςπίδασ, μπροςτά από το 
Αρχαίο Θζατρο και τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του Άγ. Πζτρου. 

 
Τα 5χλμ. ζχουν εκκίνθςθ  τον Λόφο Αςπίδασ-Δειράδα ςτρίβετε δεξιά, ςτθ 
διαςταφρωςθ  περιφερειακοφ αριςτερά , πριν τθν είςοδο προσ το κάςτρο αριςτερά 
βγαίνετε πρόποδεσ Πρ. Ηλία, Καραντηά, Γοφναρθ, Αρ. Θζατρο, Θεάτρου, Δαναοφ και 
τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του Αγ. Πζτρου. 

 
Το 1χλμ ζχει εκκίνθςθ το Αρχαίο κζατρο Άργουσ, κατεβαίνει τθν Θεάτρου, ςτροφι 
αριςτερά ςτθν Δαναοφ και τερματιςμόσ ςτθν πλατεία του Αγ. Πζτρου.   
 

ΣΑΘΜΟΙ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ 

ταθμού τροφοδοςύασ θα υπϊρχουν ςτο 4ο, 8ο, 12ο, 16ο και 18ο χλμ. για την Αθλητικό 
ςυνϊντηςη και για τα 5 χλμ. ςτο 2,5ο χλμ. 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΑΓΨΝΨΝ: 

Οι αγϊνεσ κα καλυφκοφν υγειονομικά από τθν Ελλθνικι Ομάδα Διάςωςθσ 
Αργολίδασ, τον Ερυκρό ταυρό (Περιφερειακό Σμιμα Άργουσ), τθν ΦΙΛ.Μ.Α. (φίλοι 
μοτοςυκλζτασ Αργολίδασ), Ελλθνικι παράδοςθ, Χορόςθμο, Λφκειο Ελλθνίδων και 
ϋΑνκεμα . Οι δρομείσ κα φυλάςςονται από τθν Σροχαία Άργουσ. Σον αγϊνα κα 
υποςτθρίξει ιατρικά ο καρδιολόγοσ Παναγιωτόπουλοσ Κωνςταντίνοσ. Όλοι οι 
αγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν με δικι τουσ ευκφνθ αποκλειςτικά και οι διοργανωτζσ 
δεν ευκφνονται για ότι ςυμβεί κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ςχετικά με κζματα 

https://ridewithgps.com/routes/2232131
https://ridewithgps.com/routes/20209092
https://ridewithgps.com/routes/27385459


υγείασ και οφείλεται ςε ελλείψεισ προλθπτικοφ ελζγχου. Δεν κα ηθτθκοφν ιατρικζσ 
βεβαιϊςεισ αφοφ όλοι οι ακλθτζσ και οι ακλιτριεσ κα αγωνιςτοφν με δικι τουσ 
ευκφνθ. 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: 

• Οι δφο αγϊνεσ κα ζχουν θλεκτρονικι χρονομζτρθςθ, όριο χρόνου τερματιςμοφ 
του 21 χιλ. (3 ϊρεσ) και των 5 χλμ. (50 λεπτά). 

• Λεωφορεία για Μυκινεσ κα ξεκινοφν από το χϊρο λαϊκισ αγοράσ Άργουσ (πλατεία 
Δθμοκρατίασ) ςτισ 07:15 – 07:45. 

• τουσ χϊρουσ εκκίνθςθσ κα υπάρχει αυτοκίνθτο του Διμου Άργουσ – Μυκθνϊν, 
το οποίο μιςι ϊρα πριν από τθν εκκίνθςθ κα παραλαμβάνει τουσ ςάκουσ των 
ςυμμετεχόντων, για να τουσ μεταφζρει ςτον τερματιςμό (χϊροσ παλαιοφ 
Δθμαρχείου), από όπου κα τουσ παραλαμβάνουν οι αγωνιηόμενοι. 

• Οι αγϊνεσ δεν κα πραγματοποιθκοφν μόνο ςε περίπτωςθ ζντονων καιρικϊν 
φαινομζνων. 

• Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα 21 χιλ. ζχουν όλοι όςοι είναι πάνω από 18 ετϊν, ςτα 5 
χλμ πάνω από 12 ετϊν και ςτον παιδικό αγϊνα όςοι ανικουν ςτθν θλικιακι 
κατθγορία 10 ζωσ 12 ετϊν (για μακθτζσ κάτω των 10 ετϊν που κζλουν να λάβουν 
μζροσ είναι απαραίτθτθ θ ςυνοδεία γονζα – κθδεμόνα κακ όλθ τθ διαδρομι του 
αγϊνα) . 

• Διατροφι: Οι ακλθτζσ του παιδικοφ αγϊνα και των 5χλμ μποροφν να πάρουν ζνα 
ελαφρφ πρωινό 2-2.5 ϊρεσ πριν τον αγϊνα ,κακϊσ και μία μπανάνα μιςι ϊρα πριν 
τον αγϊνα ,να φοροφν ακλθτικά παποφτςια running με αερόςολα. 

• Οι ακλθτζσ του παιδικοφ λόγω απειρίασ ,καλό κα είναι να ξεκινιςουν με μζτριο 
ρυκμό τρεξίματοσ για να διαχειριςτοφν ςωςτά τισ δυνάμεισ τουσ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΘΛΗΣΨΝ - ΑΘΛΗΣΡΙΨΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΨΝΙΟΤ ΔΡΟΜΟΤ 

 

1) 18-29 

2) 29-39 

3) 39-49 

4) 49-59 

5) 59-69 

6) 70 και ϊνω 

 

ε περίπτωςθ ςφμπτυξθσ των κατθγοριϊν λόγω ςυμμετοχισ κα υπάρξει  ξεχωριςτι 

ενθμζρωςθ. Οι εγγραφζσ θα ανοίξουν 6 Απριλίου. Παρακαλοφνται οι ακλθτζσ  για 



οποιονδιποτε λόγω αδυνατοφν να ςυμμετάςχουν ςτον αγϊνα να ενθμερϊςουν 

ςτο τθλ.6936853165 (ΓΟΡΑΝΙΣΗ ΠΑΤΛΟ) 

 

ΕΠΑΘΛΑ 
Νικηηέρ ανακηπύζζονηαι για ηον αγώνα 21 σιλ  οι 3 (ηπείρ) ππώηοι/ερ ηηρ γενικήρ  

καηάηαξηρ οι οποίοι θα πάποςν κύπελλο & μεηάλλιο. Επίζηρ θα πάποςν και οι 

ππώηοι/ερ ηων ηλικιακών καηηγοπιών ενώ οι δεύηεποι/ερ, ηπίηοι/ερ ειδικό μεηάλλιο. 

Οι νικηηέρ/πιερ ηηρ γενικήρ καηάηαξηρ δεν θα βπαβεςηούν ζηιρ καηηγοπίερ ηοςρ, η 

ηλικιακή καηηγοπία θα ζςμπληπώνεηαι με πάνω από 5 αθληηέρ/ηπιερ, διαθοπεηικά θα 

ζςγσωνεύονηαι με ηην επόμενη καηηγοπία. Σηο δπόμο ηων 5σλμ. ο ππώηορ/η θα 

παπαλάβοςν μεηάλλιο και κύπελλο ενώ οι δεύηεποι/ερ , ηπίηοι/ερ θα παπαλάβοςν 

ειδικό μεηάλλιο. Όλα ηα παιδιά πος θα ζςμμεηάζσοςν θα παπαλάβοςν μεηάλλιο και 

αναμνηζηικό δίπλωμα. 

Σε όλοςρ όζοςρ θα ηεπμαηίζοςν θα δοθεί μεηάλλιο. 

Σελετή Απονομής επάθλων στην Πλατεία Αγίου Πέτρου 13:00  
 

 

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ 

τη διοργάνωςη του αγώνα, θα εφαρμοςτούν οι κανόνεσ και οι οδηγίεσ του 

ΕΟΔΤ, τηρώντασ το Τγειονομικϐ Πρωτϐκολλο Διεξαγωγόσ Αγώνων Δρϐμου εκτϐσ 

ταδύου ςε ςυνεργαςύα με τη Γενικό Γραμματεύα Αθλητιςμοϑ. το πλαύςιο υλοπούηςησ 

των κανϐνων και του Πρωτοκϐλλου διαςφϊλιςησ τησ Δημϐςιασ Τγεύασ, μπορούν να 

εγγραφούν και να ςυμμετέχουν ςτη διοργάνωςη ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 95% 

οι δρομείσ που θα έχουν ςε ιςχύ πιςτοποιητικό εμβολιαςμού και οι έχοντεσ 

έγκυρο πιςτοποιητικό νόςηςησ  COVID 19 έωσ και την ημέρα του αγώνα και ςε 

ποςοςτό έωσ 5% μη εμβολιαςμένοι ςυμμετέχοντεσ (αφορά αποκλειςτικά και 

μόνο ανεμβολίαςτουσ οι οποίοι έχουν ςτην κατοχή τουσ έγκυρη ιατρική 

βεβαίωςη περί μη εμβολιαςμού). Οι μη εμβολιαςμένοι ενήλικεσ ςυμμετέχοντεσ 

(18 ετών και άνω) δύναται να ςυμμετάςχουν με προςκόμιςη PCR εντόσ 72 ωρών 

ή RAPID TEST εντόσ 48 ωρών. Οι μη εμβολιαςμένοι ανήλικοι ςυμμετέχοντεσ 

(έωσ  18 ετών ) με την προςκόμιςη SELF TEST εντόσ 24 ωρών από την ημέρα 

έναρξησ του αγώνα. Όλα τα παραπϊνω ιςχϑουν με την τελευταύα ΚΤΑ που 

δημοςιεϑτηκε ςτισ 31/01/2022.  Σα πιςτοποιητικϊ πρϋπει να επιδεικνϑονται κατϊ την 

παραλαβό αριθμοϑ ςυμμετοχόσ.   

ΑΙΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Οι αιτόςεισ ςυμμετοχόσ θα γύνονται δεκτϋσ απϐ την Δευτϋρα 4 Απριλύου μϋχρι την 
Δευτϋρα 2 ΜαϏου. 
 
1) Ηλεκτρονικϊ ςτο site του ΝΠΔΔ www.kekpaa.gr , καθώσ επύςησ και ςτο ςχετικϐ link 
ςτο facebook τησ διοργϊνωςησ του Αργειακοϑ Μυκηναώκοϑ Δρϐμου 
https://www.facebook.com/argeiakos.mykhnaikos. 
 
2) Μϋςω e-mail ςτο arg.myc@gmail.com  
Πληροφορύεσ ςτο 2751025867 & 2751360063 & 2751360033 
 
3) Για τουσ μαθητέσ Δημοτικού (Δ, Ε, Σ Σϊξεισ) ςτη διαδρομό του 1Km κατεβϊςτε 
την Αύτηςη απϐ www.kekpaa.gr 
 

http://www.kekpaa.gr/
http://www.kekpaa.gr/


4) Για μαθητϋσ απϐ 1η Γυμναςύου για τη διαδρομό των 5Κm με ςυναύνεςη 
Γονϋα/Κηδεμϐνα  κατεβάςτε την αίτηςη ςυμμετοχόσ απο το www.kekpaa.gr ή 
εγγραφείτε ηλεκτρονικά ςτο www.kekpaa.gr. Για ϐςουσ εγγραφοϑν ηλεκτρονικϊ θα 
πρϋπει να φϋρουν την αύτηςη ςυναύνεςησ Γονϋα/Κηδεμϐνα ςτο ςημεύο παραλαβόσ του 
πακϋτου την παραμονό του αγώνα ό 1 ώρα πριν τον αγώνα. 
 

Η παραλαβή των αριθμών και του Chip Φρονομϋτρηςησ θα γύνει μύα ημϋρα πριν τον 

αγώνα ϊββατο 18:00-21:00 δύπλα απϐ το Παλαιϐ Δημαρχεύο του Άργουσ και ςτουσ 

χώρουσ εκκύνηςησ 1 (μύα) ώρα πριν τον αγώνα. 

 

Με την αίτηςη ςυμμετοχήσ κάθε αθλητήσ  

Δηλώνει  ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώνονται εύναι απολϑτωσ αληθό και ϐτι ςυμμετϋχει 

ςτον αγώνα με απϐλυτη προςωπικό του ευθϑνη, ϋχοντασ προβεύ ςτισ απαραύτητεσ 

ιατρικϋσ εξετϊςεισ.  

Δηλώνει επύςησ ϐτι ϋχει διαβϊςει και ςυμφωνεύ με το Τγειονομικϐ Πρωτϐκολλο του 

Αγώνα, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ των αρμϐδιων αρχών και θα τηρεύ πλόρωσ τισ οδηγύεσ 

και τα μϋτρα προςταςύασ που αναγρϊφονται.  

Παραιτεύται απϐ κϊθε απαύτηςη εναντύον τησ Διοργϊνωςησ για τυχϐν ςωματικό βλϊβη 

απϐ οποιαδόποτε αιτύα ςτη διϊρκεια του αγώνα ό αμϋςωσ μετϊ το τϋλοσ του. 

Αποδϋχεται επύςησ την ελεϑθερη χρόςη του ονϐματοσ του/εικϐνασ του απϐ τα μϋςα 

μαζικόσ ενημϋρωςησ κατϊ την διϊρκεια του αγώνα και τον τερματιςμϐ. 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 
 
υγκϋντρωςη προώϐντων για τισ ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ςε ϐποιον δϑναται να 
προςφϋρει τρϐφιμα μακρϊσ διαρκεύασ (μακαρϐνια, ρϑζι, ζϊχαρη, κ.λπ.) για το Κοινωνικϐ 
Παντοπωλεύο του Δόμου Άργουσ – Μυκηνών, τα οπούα θα ςυγκεντρωθοϑν ςτον 
τερματιςμϐ (Παλαιϐ Δημαρχεύο –Δαναοϑ 3). 
 

Ευχαριςτούμε για την πολύτιμη βοήθειά τουσ: 

-Σην Κοινϐτητα Μοναςτηρακύου 

-Σην Κοινϐτητα Κουτςοποδύου 

-Σην Κοινϐτητα Άργουσ 

-Σο 1ο ϑςτημα Προςκϐπων Άργουσ 

-Ση ΥΙΛΜΑ (Υύλοι Μοτοςυκλϋτασ Αργολύδασ) 

-Σον Ερυθρϐ ταυρϐ. (παρϊρτημα Άργουσ) 

-Σην Ελληνικό Ομϊδα Διϊςωςησ Αργολύδασ 

-Ση Δομό “Βοόθεια ςτο ςπύτι” του Δόμου Άργουσ-Μυκηνών 

-Σο τμόμα Σροχαύασ Άργουσ 

-Σουσ χορηγοϑσ μασ 

http://www.kekpaa.gr/
http://www.kekpaa.gr/


- Σισ εθελοντικϋσ Ομϊδεσ υποςτόριξησ: 

“Λϑκειο Ελληνύδων Περιφερειακϐ Φορευτικϐ Σμόμα Κουτςοποδύου” 
“Ελληνικό Παρϊδοςη” 
“Άνθεμα”  
“Φορϐςημο” 

 
Όλοι οι αγώνεσ εύναι ΔΨΡΕΑΝ, ΛΑΪΚΟΙ, ΑΝΟΙΦΣΟΙ. 
 

ΠΛΑΥΟΝ ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΨΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΔΡΟΜΟ 

5ΦΛΜ.  400 ΑΣΟΜΑ 

Καλό επιτυχύα ςε ϐλουσ! 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας 

προκήρυξης για ό,τι δεν προβλέπεται ή και για οποιαδήποτε μεταβολή. ε 

κάθε περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των αθλητών από την 

ιστοσελίδα και τα social media της διοργάνωσης και των χορηγών 

επικοινωνίας. 
 

ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: 
 
Δελόσ Νύκοσ (Πρϐεδροσ Δ. Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικό Μϋριμνα και 
Αθλητιςμϐσ 6937579375) 
Καραχάλιοσ Γεϊργιοσ (Αντιπρόεδροσ Δ. Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικό Μϋριμνα και 
Αθλητιςμϐσ 6944300116) 
Ματζοϑνησ Ιωϊννησ (Εντεταλμϋνοσ ϑμβουλοσ Αθλητιςμοϑ Περ Πελοποννόςου 
6977359132) 
Σζαβϋλλασ Βαγγϋλησ (Αντιδόμαρχοσ 6944170746) 
πανοϑ πυριδοϑλα (Πρϐεδροσ ΔΕΤΑΡ-Μ  6946719642) 
Πετροποϑλου Ελιςϊβετ (Αντιπρϐεδροσ ΚΕΔΑΜ 6946172630) 
Βϑρλασ Δημότρησ (Πρϐεδροσ Μαραθωνοδρϐμων - Δρομϋων 
Αργολύδασ 6974481474) 
ιαχϊμησ Νικϐλαοσ (Μϋλοσ Μαραθωνοδρϐμων - Δρομϋων 
Αργολύδασ 6939672096) 
Καραπϊνοσ Γεώργιοσ (ΔΤ Αργολύδασ 6949984600) 
Ζαχαριϊσ Δημότριοσ (Μϋλοσ Δ. Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικό Μϋριμνα και Αθλητιςμϐσ 
6945751775) 
 
 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: 
 
Μποζιονϋλοσ Σρϑφωνασ (καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ 6972078001) 
Πιπϋροσ Νύκοσ (καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ 6955432560) 
Μαυροϑλησ Περικλόσ 6944361333 
Δαμϊλασ ωτόρησ (καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ  μ6977418467) 
 
 



ΓΡΑΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 
Πολύτη Γεωργύα 
Ντοϑλια Κατερύνα 
Μανϋτα Παραςκευό 
Μαρλαγκοϑτςου Νατϊςςα 
Καςςαρϊκη Ελϋνη 
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικό Μϋριμνα και Αθλητιςμϐσ Δόμου Άργουσ - Μυκηνών 

Νικόλαοσ Η. Δελήσ 
 

 


