ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΑΡ. 11/19.10.2021
•
•

Εγκρίνονται ομόφωνα τα πρακτικά της συνεδρίασης Νο.10 της 29 ης
Σεπτεμβρίου 2021.
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του συνολικού Προϋπολογισμού της
ΕΟΠ για το 2022, ύψους 726.000,00€, ο οποίος επισυνάπτεται των
πρακτικών

•

Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις του παρόντος Δ.Σ., οι
οποίες επισυνάπτονται των πρακτικών, αλλά και του προηγούμενου με
αριθ. 10/29/09/21.

•

Μειοψηφούντος της κας Μηλάκη, αποφασίζεται να εκτελεστεί η ποινή
στον κ. Ορέστη Ράπτη, των δύο μηνών αναστολής δραστηριότητας
άμεσα, όπως προτείνει η πειθαρχική επιτροπή της ΕΟΠ. Για τον ίδιο
λόγο αποφασίζεται η έγγραφη ενημέρωση για την επιβολή της ποινής,
τόσο στον κ. Ορέστη Ράπτη, όσο στο σωματείο ΓΣ Διαγόρας, στο οποίο
ανήκει και στην Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης του κ. Δημήτριου
Κωνσταντόπουλου, για έξι ακόμα μήνες 16/11/21 – 16/5/22), με τους
ίδιους όρους.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα, όπως τα καθήκοντα των αποσπασμένων
καθηγητών Φυσικής Αγωγής είναι : ο κ. Στέφανος Λυραντωνάκης, μαζί
με τον κ. Φώτη Ζέγκλη αναλαμβάνουν εκλέκτορες – προπονητές για
την ποδηλασία δρόμου. Ο κ. Μεντάκης Εμμανουήλ, θα είναι εκλέκτορας
– προπονητής στην Ορεινή Ποδηλασία. Ο κ. Γεώργιος Φραγκιουδάκης
θα αναλάβει κατά κύριο λόγο την καταγραφή των ταλέντων ανά την
χώρα, και των βιομετρικών στοιχείων αυτών, καθώς επίσης θα βοηθά
και ως προπονητής – εκλέκτορας όπου υπάρχει ανάγκη. Τέλος
αποφασίζεται επίσης η ανάθεση του ελέγχου και αξιολόγησης αυτών
στους κ.κ. Λεβεντάκη και Αναστόπουλο.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η προσθήκη στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραμμα
και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας XCO για τις
κατηγορίες Παμπαίδων – Πανκορασίδων, με τις όποιες λεπτομέρειες να
ρυθμιστούν σε σχετικές εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της ειδικής ενημέρωσης –
εκπαίδευσης από τον Τομέα Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Επιτροπής
Ανάπτυξης μέσω τηλεδιασκέψεων, χωρίς να βαρύνεται με κάποιο
κόστος ο προϋπολογισμός της ΕΟΠ.

•

Ομόφωνα δεν γίνεται αποδεκτή η ένταξη του Τομέα Εκπαίδευσης και
Νεολαίας στην Τ.Ε. και παραμένει στην Επιτροπή Ανάπτυξης.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή του αιτήματος του ΠΣΤΠ ΠόρτοΛεόνε για αγορά έναντι 250 ευρώ ανά όχημα, των δυο παροπλισμένων
επιβατικών οχημάτων της ΕΟΠ, μάρκας Ford Mondeo. Αποφασίζεται
επίσης, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβασή τους, οι
δαπάνες των οποίων επιβαρύνουν τον αγοραστή.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η δημιουργία λογαριασμών Instagram, Twitter
και Youtube της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

•

Εγκρίνονται ομόφωνα οι μεταγραφές σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Κανονισμού Μεταγραφών των αθλητών Χαρπαλή Πέτρου σε
Α.Σ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Αλιφέρη Δημήτριου σε Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
Πηλιχού Νικόλαου σε Α.Π.Ο. ΑΚΤΙΝΑ και Τσικούρη Θεόδωρου σε
ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο.ΡΌΔΟΥ.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της δαπάνης για την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος στα Γραφεία της ΕΟΠ από το 2016 μέχρι σήμερα,
ύψους 6.430,00€ και η απόδοση του χρέους στο ΟΑΚΑ.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάληψη μέρους της δικαστικής δαπάνης που
θα προκύψει σχετικά με την υπόθεση για ορισμό προσωρινής διοίκησης
στην ΕΠΟΣΚ, με σκοπό τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
την διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων. Η δαπάνη που θα
επιβαρύνει την Ε.Ο.Π. δεν θα είναι μεγαλύτερη συνολικά των 800,00€
έως 1.000,00€.

•

Αποφασίζεται ομόφωνα, να συνεχίσει ως πρακτικογράφος ο κ.
Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, μέχρι να προκύψει αντικατάστασή του,
με νέα απόφαση των μελών του Δ.Σ.

•

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εκπροσωπήσει την Ομοσπονδία
(Ε.Ο.Π.) και να παραστεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο για την
υπόθεση της ασφάλισης των αθλητών – αθλητριών της ποδηλασίας το
έτος 2017, ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος ενώπιον του Η’
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προς παράσταση και
υποστήριξη της κατηγορίας σε σχέση με την υπ. Αριθμ. ΑΒΜ Γ 18/340
και ΕΓ 42-12/329 δικογραφία με κατηγορούμενους τους κυρίους
Πριστούρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Κριμιζή Μιλτιάδη-Δημητρίου
του Ηλία, Λέμη Νικολάου του Δημητρίου, Τσορτουκτσίδη
Κωνσταντίνου του Ηλία, αναφορικά με την τέλεση του αδικήματος του

αρ.375 παρ.1 εδ.α΄ΠΚ, κατά τη συζήτηση της 29ης Οκτωβρίου 2021
και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο

