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Σν Γ.. εγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο Νν.7 (2.7.2021), κεηνςεθνχληνο ηνπ θ.
Πξηζηνχξε. Θα γίλεη ε αξίζκεζε ησλ απνθάζεσλ.
Σν Γ.. νκφθσλα εγθξίλεη ηελ ζηειέρσζε ηεο Σ.Δ. κε ηελ θ. . Σβηζο, θαζψο επίζεο
ην πιάλν αλάπηπμεο-βειηίσζεο ησλ Παλειιήλησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη αλαζέηεη ζηελ
Σερληθή Δπηηξνπή, ηηο φπνηεο κηθξνδηνξζψζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, πνπ ελδερνκέλσο
πξνθχςνπλ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ.
Σν Γ.. νκφθσλα εγθξίλεη ηηο απνζπάζεηο ησλ Κ.Φ.Α. γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2022 θαη
ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ζα πξνρσξήζεη ζε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ βάζε
ησλ αλαγθψλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
Σν Γ.. εγθξίλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (εληάικαηα πιεξσκήο – γξακκάηηα
είζπξαμεο), κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Πξηζηνχξε.
Σν Γ.. εγθξίλεη νκφθσλα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα
ην 2021.
Οκφθσλα ην Γ.. εχρεηαη ζηνλ Ισάλλε νθηθίηε θαιή ζχληαμε κε πγεία θαη
καθξνδσία.
Σν Γ.. απνθαζίδεη λα κεηαθηλεζνχλ ηα 2 άρξεζηα νρήκαηα ζε ρψξν πνπ ζα καο
ππνδείμεη ε δηεχζπλζε ηνπ πνδειαηνδξνκίνπ, λα απνζηαιεί πξνο φια ζηα ζσκαηεία
επηζηνιή, εάλ ελδηαθέξνληαη λα ηα αγνξάζνπλ έλαληη κηθξνχ νηθνλνκηθνχ αληίηηκνπ
κάξθαο Ford Mondeo. Σπρφλ έμνδα ειέγρνπ, κεηαβίβαζεο θαη άιια βαξχλνπλ ηνπο
ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ελδηαθέξνλ απφ ζσκαηεία ή
ηδηψηεο, ζα θηλεζνχλ δηαδηθαζίεο απφζπξζεο ησλ δπν ζπγθεθξηκέλσλ νρεκάησλ.
Απνθαζίδεηαη νκφθσλα ε ζπκκεηνρή ησλ θθ. Κ.Σαηαξάθε Μ.– Κσλζηαληφπνπινπ Γ.–
Πέηζα Βι., ζηε Γ.., θαζψο θαη ζην εκηλάξην ηεο UCI. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ην
επηηξέπεη ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη.
Απνθαζίδεηαη νκφθσλα λα γίλεη πξψηε επαθή θαη δηεξεχλεζε ηεο πεξίπησζεο
ζπλεξγαζίαο γηα αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. Αλ ππάξμεη θάπνην φθεινο γηα
ηελ Δ.Ο.Π. λα έξζεη γηα έγθξηζε απφ ην Γ..
Απνθαζίδεηαη νκφθσλα ε ζχληαμε θαη απνζηνιή γξαπηήο επίπιεμεο πξνο ηνλ αζιεηή Χξήζην
Βνιηθάθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12.1.016 ησλ Καλνληζκψλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο
Πνδειαζίαο, κε βάζε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηδίνπ.

Απνθαζίδεηαη νκφθσλα ε παξαπνκπή ηνπ αζιεηή Ράπηε Οξέζηε ζηελ Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο, γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, θαη ε
παξάιιειε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνδειαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν

12.1.004 – παξάγξαθνο 2 ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΟΠ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έθζεζε
ηνπ Αιπηάξρε ησλ αγψλσλ.

