ΑΠΟΦΑΕΙ Δ. ΑΡ. 11/19.10.2021
Δγθξίλνληαη νκόθσλα ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο Λν.10 ηεο 29 εο
επηεκβξίνπ 2021.
Δγθξίλνληαη νκόθσλα νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παξόληνο Γ.., νη νπνίεο
επηζπλάπηνληαη ησλ πξαθηηθώλ, αιιά θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ κε αξηζ.
10/29/09/21.
Κεηνςεθνύληνο ηεο θαο Κειάθε, απνθαζίδεηαη λα εθηειεζηεί ε πνηλή ζηνλ θ.
Οξέζηε Ράπηε, ησλ δύν κελώλ αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο άκεζα, όπσο
πξνηείλεη ε πεηζαξρηθή επηηξνπή ηεο ΔΟΠ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν απνθαζίδεηαη ε
έγγξαθε ελεκέξσζε γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, ηόζν ζηνλ θ. Οξέζηε Ράπηε,
όζν ζην ζσκαηείν Γ Γηαγόξαο, ζην νπνίν αλήθεη θαη ζηελ Σνπηθή Δπηηξνπή
Γσδεθαλήζνπ.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ θ. Γεκήηξηνπ
Θσλζηαληόπνπινπ, γηα έμη αθόκα κήλεο 16/11/21 – 16/5/22), κε ηνπο ίδηνπο
όξνπο.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα, όπσο ηα θαζήθνληα ησλ απνζπαζκέλσλ θαζεγεηώλ
Φπζηθήο Αγσγήο είλαη : ν θ. ηέθαλνο Ιπξαλησλάθεο, καδί κε ηνλ θ. Φώηε
Εέγθιε αλαιακβάλνπλ εθιέθηνξεο – πξνπνλεηέο γηα ηελ πνδειαζία δξόκνπ.
Ο θ. Κεληάθεο Δκκαλνπήι, ζα είλαη εθιέθηνξαο – πξνπνλεηήο ζηελ Οξεηλή
Πνδειαζία. Ο θ. Γεώξγηνο Φξαγθηνπδάθεο ζα αλαιάβεη θαηά θύξην ιόγν ηελ
θαηαγξαθή ησλ ηαιέλησλ αλά ηελ ρώξα, θαη ησλ βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ
απηώλ, θαζώο επίζεο ζα βνεζά θαη σο πξνπνλεηήο – εθιέθηνξαο όπνπ
ππάξρεη αλάγθε. Σέινο απνθαζίδεηαη επίζεο ε αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη
αμηνιόγεζεο απηώλ ζηνπο θ.θ. Ιεβεληάθε θαη Αλαζηόπνπιν.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε πξνζζήθε ζην Δζληθό Αγσληζηηθό Πξόγξακκα θαη
ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Οξεηλήο Πνδειαζίαο XCO γηα ηηο θαηεγνξίεο
Πακπαίδσλ – Παλθνξαζίδσλ, κε ηηο όπνηεο ιεπηνκέξεηεο λα ξπζκηζηνύλ ζε
ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε απνδνρή ηεο εηδηθήο ελεκέξσζεο – εθπαίδεπζεο από
ηνλ Σνκέα Δθπαίδεπζεο θαη Λενιαίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο κέζσ
ηειεδηαζθέςεσλ, ρσξίο λα βαξύλεηαη κε θάπνην θόζηνο ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο
ΔΟΠ.
Οκόθσλα δελ γίλεηαη απνδεθηή ε έληαμε ηνπ Σνκέα Δθπαίδεπζεο θαη Λενιαίαο
ζηελ Σ.Δ. θαη παξακέλεη ζηελ Δπηηξνπή Αλάπηπμεο.

Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΠΣΠ Πόξην-Ιεόλε γηα
αγνξά έλαληη 250 επξώ αλά όρεκα, ησλ δπν παξνπιηζκέλσλ επηβαηηθώλ
νρεκάησλ ηεο ΔΟΠ, κάξθαο Ford Mondeo. Απνθαζίδεηαη επίζεο, λα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζή ηνπο, νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ
επηβαξύλνπλ ηνλ αγνξαζηή.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ Instagram, Twitter θαη
Youtube ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο.
Δγθξίλνληαη νκόθσλα νη κεηαγξαθέο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ
Θαλνληζκνύ Κεηαγξαθώλ ησλ αζιεηώλ Υαξπαιή Πέηξνπ ζε
Α..ΑΓ.ΠΑΡΑΘΔΤΖ, Αιηθέξε Γεκήηξηνπ ζε Α.. ΑΓ. ΠΑΡΑΘΔΤΖ, Πειηρνύ
Ληθόιανπ ζε Α.Π.Ο. ΑΘΣΗΛΑ θαη Σζηθνύξε Θεόδσξνπ ζε ΡΟΓΖΙΗΟ
Π.Ο.ΡΌΓΟΤ.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε απνδνρή ηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαλάισζε
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηα Γξαθεία ηεο ΔΟΠ από ην 2016 κέρξη ζήκεξα, ύςνπο
6.430,00€ θαη ε απόδνζε ηνπ ρξένπο ζην ΟΑΘΑ.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα ε αλάιεςε κέξνπο ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ ζα
πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε γηα νξηζκό πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ζηελ
ΔΠΟΘ, κε ζθνπό ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.. θαη ηελ
δηεμαγσγή ησλ ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ. Ζ δαπάλε πνπ ζα επηβαξύλεη ηελ
Δ.Ο.Π. δελ ζα είλαη κεγαιύηεξε ζπλνιηθά ησλ 800,00€ έσο 1.000,00€.
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα, λα ζπλερίζεη σο πξαθηηθνγξάθνο ν θ. Γεκήηξηνο
Θσλζηαληόπνπινο, κέρξη λα πξνθύςεη αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε λέα απόθαζε
ησλ κειώλ ηνπ Γ..
Σν Γ.. νκόθσλα απνθαζίδεη λα εθπξνζσπήζεη ηελ Οκνζπνλδία (Δ.Ο.Π.) θαη
λα παξαζηεί σο κάξηπξαο ζην δηθαζηήξην γηα ηελ ππόζεζε ηεο αζθάιηζεο
ησλ αζιεηώλ – αζιεηξηώλ ηεο πνδειαζίαο ην έηνο 2017, ν Πξόεδξνο θ.
Βαζίιεο Γηακαληόπνπινο ελώπηνλ ηνπ Ζ’ Κνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ
Αζελώλ πξνο παξάζηαζε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ ππ.
Αξηζκ. ΑΒΚ Γ 18/340 θαη ΔΓ 42-12/329 δηθνγξαθία κε θαηεγνξνύκελνπο ηνπο
θπξίνπο Πξηζηνύξε Παλαγηώηε ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Θξηκηδή ΚηιηηάδεΓεκεηξίνπ ηνπ Ζιία, Ιέκε Ληθνιάνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, Σζνξηνπθηζίδε
Θσλζηαληίλνπ ηνπ Ζιία, αλαθνξηθά κε ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ αξ.375
παξ.1 εδ.α΄ΠΘ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 29εο Οθησβξίνπ 2021 θαη ζε
νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν

