ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 4/25.5.21
•
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να παρουσιαστεί στο Πρωτοδικείο για την
υπόθεση AFEA ο κ. Παυλόπουλος, ως μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και να
ζητήσει αναβολή της δίκης, λόγω παραίτησης του Ν.Σ. κ. Γ. Λιανού
•
Το Δ.Σ. αποφασίζει να αποδεχθεί τη λύση της συνεργασίας με το Νομικό
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιανό, να του καταβάλει την αποζημίωση που δικαιούται, να
έλθει σε διαπραγμάτευση μαζί του για να ρυθμιστεί η οφειλή του και να ανατεθεί
σε δικηγόρο ο πλήρης φάκελος (αποφάσεις Δ.Σ. και συμβάσεις) για να ελεγχθεί η
νομιμότητα των συμβάσεων και να γίνει ο καταλογισμός ευθυνών στην
προηγούμενη Διοίκηση, απέχοντος της ψηφοφορίας του κ. Πριστούρη.
• Το Δ.Σ. εγκρίνει τον τιμοκατάλογο αμοιβών των κριτών ποδηλασίας, ο οποίος
επισυνάπτεται των πρακτικών, απέχοντος της ψηφοφορίας ενός μέλους.
• Το Δ.Σ. αποφασίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δρόμου Νέων Ανδρών, Εφήβων,
Νεανίδων να γίνει στην Αττική, μετά την απόσυρση ενδιαφέροντος της
διοργάνωσης στο Ρέθυμνο και το Πανελλήνιο δρόμου Ανδρών, Γυναικών να γίνει
στη Λάρισα.
• Το Δ.Σ. αποφασίζει για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα να γίνεται συνδιοργάνωση
με κάποιο σωματείο και η Ε.Ο.Π. θα χρηματοδοτεί το σωματείο από #1.000,00€
μέχρι #2.500,00€ για κάθε αγωνιστική ημέρα, ανάλογα με τον αγώνα (δρόμος, ΜΤΒ,
πίστα) και το σωματείο θα καλύπτει όλα τα έξοδα της διοργάνωσης εκτός
μεταλλίων, διπλωμάτων, πλακετών και φανελών πρωταθλητή –τριας και
εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίζει το ποσό χρηματοδότησης
(ανάλογα με τον αγώνα).
• Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εισπράττει παράβολο #250,00€ από την
Ε.Ο.ΜΟ.Π. για άδεια αγώνα, όπως ισχύει και για τους ιδιώτες.
• Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει να εκπροσωπήσει τη χώρα στους Ο.Α. Τόκιο
2020 στο ΜΤΒ ο αθλητής Αντωνιάδης Δημήτρης (3λευκά και 2αποχές και 1 υπέρ
Ηλία)
• Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να σταματήσει η κα Κωλέττη να εργάζεται στην
Ομοσπονδία από 1ης Ιουνίου λόγω συνταξιοδότησης.
• Το Δ.Σ. αποφασίζει να προτείνει για απόσπαση στην Ομοσπονδία τους εννέα
Κ.Φ.Α. που υπέβαλλαν αίτηση (Λεβεντάκης Γ., Ζέγκλης Φ., Σαλπαδήμος Στ.,
Λυμπεράκου Μ., Μεντάκης Εμ., Φαραντάκης Μ., Λυραντωνάκης Στ.,
Φραγκιουδάκης Γ. και Κοτρώνης Ι.) απέχοντος της ψηφοφορίας ο κ. Πριστούρης και
η κα Τβισς.
• Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, αποφασίζει να συνοδεύσει τον αθλητή Τζωρτζάκη
Πολυχρόνη στους Ο.Α. δρόμου στο Τόκιο 2020 ο προπονητής του Μαρεντάκης
Παναγιώτης (4 λευκά, 1 αποχή και 1 υπέρ Φαραντάκη).

