ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ./Ε.Ο.Π. ΑΡ. 25/01.09.2022
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Το Δ.Σ. ομόφωνα επικυρώνει τα πρακτικά με Αρ. 23/17-07-2022, και 24/02-082022.
Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση της Τ.Ε. για τα μη Ολυμπιακά αθλήματα
όπως την διατύπωσε ο Πρόεδρος.. (196/22)
Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση της Τ.Ε. για την μετάθεση του Π.Π.
Παμπαίδων – Πανκορασίδων για 8 και 9/10, επίσης τα σωματεία που για τον λόγο
αυτό αλλάξουν την ημερομηνία των αγώνων τους δεν θα επιβαρύνονται με το
πρόστιμο λόγω αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα.. (197/22).
Ομόφωνα τα μέλη αποφασίζουν σχετικά με το Π.Π. ENDURO να σταλούν όλα τα
απαραίτητα στην νομική σύμβουλο για να μας δώσει απάντηση. Σε διαφορετική
περίπτωση το θέμα θα προωθηθεί στην πειθαρχική επιτροπή. (198/22.)
Ομόφωνα τα μέλη αποφασίζουν να η Γ.Σ. να διεξαχθεί την 21-10-2022 με τα
παραπάνω θέματα. (199/22).
Κατά πλειοψηφία το Δ.Σ. εγκρίνει τα οικονομικά (καταστάσεις Ενταλμάτων
πληρωμών και Γραμμάτιων είσπραξης) εκτός του κ. Πριστούρη. (200/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει όταν απαιτείται να γίνεται ταμειακή διευκόλυνση πάντα
με κατάθεση μέσω τραπέζης. (201/22).
Ομόφωνα τα μέλη απορρίπτουν το αίτημα της ΕΠΣΜΑΘ για την χορήγηση ποσού
2.000,00€ υπό μορφή δανείου. (202/22)
Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ότι: Η δαπάνη του αθλητή Βολικάκη Χ.
βαρύνει τον ίδιο ή το σωματείο του διότι συμμετείχε στους αγώνες ανασφάλιστος.
Επίσης από τώρα και στο εξής όλα τα σωματεία που θα έχουν αθλητή στην Εθνική
ομάδα πέρα από την ασφάλιση που θα κάνουν οι ίδιοι, θα είναι υποχρεωμένοι να
κοινοποιούν την ασφάλεια στην Ε.Ο.Π. (203/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. επικυρώνει την πρόταση της επιτροπής προμηθειών για την
ψηφιοποίηση της Ε.Ο.Π. στην εταιρεία AREA 19 LTD. Να υπογραφή το ανάλογο
συμφωνητικό. (204/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου για την συνεργασία με
τον κ. Παντελή Τζερτζεβέλη Δημοσιογράφο αλλά παράλληλα και για το
Μάρκετινγκ.. (205/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποδέχεται την χορηγική συνεργασία με την εταιρεία
Ν.ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καθώς επίσης την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού και
την διακοπή της δικαστικής διαμάχης. (206/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει την συνεργασία με το ίδρυμα Νιάρχος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ &
ΠΡΟΟΔΟΣ που αφορά την ιατρική παρακολούθηση 15-20 αθλητών μικρών ηλικιών.
(207/22).
Ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει το πρακτικό μεταγραφών σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.
1. (208/22)
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Νομική μας σύμβουλος κα Κονιτσιώτη Πέννυ
να μας εκπροσωπήσει στις δύο αγωγές του Ο.Α.Κ.Α. για τις υποθέσεις Ντόπινγκ και
Ενοικίαση χώρων. (209/22).

