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Μειοψηφούντος του κ. Πριστούρη, τα πρακτικά υπ. αριθμόν 4,5 και 6
εγκρίνονται στο σύνολό τους από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη. Για τα
πρακτικά της συνεδρίασης υπ’ αριθμόν 3, εγκρίνονται ομόφωνα.
Η πρόταση της πρόκρισης σε αγώνα μπαράζ, αυτόν του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος MTB-XCO γίνεται αποδεκτή από τα μέλη με εξαίρεση τους
κκ. Παπασταματάκη και Τσοπούρογλου, οι οποίοι διαφωνούν με την
πρόταση της Ε.Ο.Ε, αλλά συμφωνούν να σταλεί επιστολή που να αναφέρει
για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο της Ε.Ο.Π.
Γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του κ. Παντελή Παπάζογλου από την θέση
του Γ. Γραμματέα
και ως νέο Γενικό Γραμματέα προτείνεται ο κ.
Παναγιώτης Γρούβας. Για την θέση του Β’ Αντιπροέδρου προτείνεται η κ.
Στέλλα Ρακιτζοπούλου. Η επιτροπή Μεταγραφών αλλάζει εν μέρει, με την κ.
Ρακιτζοπούλου να αναλαμβάνει Πρόεδρος αυτής, καθώς παραμένει και ο κ.
Γρούβας λόγω της ιδιότητας του Γενικού Γραμματέα. Λόγω αυξημένων
υποχρεώσεων του κ. Γρούβα, ο Πρόεδρος προτείνει την αντικατάστασή του
από την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προμηθειών, και προτείνει ως
αντικαταστάτη του τον κ. Μιχάλη Ταταράκη.
Όλες οι παραπάνω προτάσεις γίνονται ομόφωνα αποδεκτές από τα μέλη του
Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν τα εντάλματα πληρωμών, πλην του κ. Πριστούρη
ο οποίος ζητάει να υπάρχει Προέγκριση Δαπανών.
Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν την επιχορήγηση προς την ΕΠΣΜΑΘ, με εξαίρεση
τον κ. Πριστούρη, ο οποίος αμφισβητεί ότι έχει παρθεί απόφαση για την
επιχορήγηση σωματείων και ενώσεων, για την συνδιοργάνωση Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων.
Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν ομόφωνα την επιχορήγηση στον ΑΠΟ Κορωπίου
για οικονομική ενίσχυση του Αλέξανδρου Τοπκάρογλου.
Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών προτείνει την
μεταγραφή των κκ. Δραγώνα Αντώνιου από Δαίδαλο Δράμας στον ΑΟ
Θησέας και Γεωργίας Κληρονόμου από Ποδηλατοδρόμο προς Φιλαθλητικό
Ο.Π. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Μεταγραφών.
Τα μέλη του Δ.Σ αποφασίζουν ομόφωνα την συνεργασία με την εταιρεία
ποδηλατικού Ρουχισμού Doltcini, με τις επισημάνσεις τόσο του κ.
Παπάζογλου σχετικά με την μη επιλογή άλλου κατασκευαστή, καθώς και με
της κ. Μηλάκη σχετικά με το γυναικείο πατρόν.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν να διερευνηθεί η δυνατότητα καταλογισμού
των ποσών, που αφορούν την αμοιβή του έτους 2020 του Νομικού
Συμβούλου, στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της προηγούμενης
διοίκησης, διότι ενώ είχαν εκταμιεύσει τα ποσά από την επιχορήγηση της
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Γ.Γ.Α. δεν τα απέδωσαν ως όφειλαν. Μειοψηφεί ο κ. Πριστούρης, ο οποίος
αναφέρει ότι η Γ.Γ.Α. δεν εκταμίευσε το σύνολο του ποσού του
Προϋπολογισμού της ΕΟΠ για το 2020, καθώς επίσης κα γιατί η Γενική
Συνέλευση έχει απαλλάξει την προηγούμενη διοίκηση. Παράλληλα η κ.Τβις
δηλώνει την αποχή της από την ψηφοφορία – απόφαση λόγω ελλιπών
γνώσεων σχετικών με το θέμα.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να δοθεί η αποζημίωση που
δικαιούται λόγω λύσης της συνεργασίας στον κ. Λιανό, , το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό να δοθεί σε δόσεις των 500€ μηνιαία για το 2021, των
1.500,00€ για το 2022 μέχρι εξόφλησης του ποσού, εφόσον οι λογιστικές
υπηρεσίες της ΕΟΠ, καταλογίσουν το ακριβές καθαρό ποσό αφαιρουμένων
των κρατήσεων.
Ομόφωνα αποφασίζεται η πρόσληψη της κ. Κονιτσιώτη ως Νομικός
Σύμβουλος της Ε.Ο. Ποδηλασίας.
Αποφασίζεται η ματαίωση του Μίτινγκ πίστας λόγω οικονομικών δυσκολιών
μειοψηφούντος της κ. Μηλάκη, η οποία σημειώνει ότι με αναβολή αγώνων
διαταράσσεται το πρόγραμμα προετοιμασίας των αθλητών.
Αποφασίζεται ομόφωνα οι αγώνες Λίγκας, οι οποίοι χρονικά ακολουθούν τα
Πρωταθλήματα Ελλάδος, να μετράνε στην διαδικασία πρόκρισης για το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου
να δοθεί κίνητρο συμμετοχής και δυνατότητα πρόκρισης σε περισσότερους
ικανούς αθλητές.
Αποφασίζεται ομόφωνα, να επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με ιδίους
πόρους, σε μη ολυμπιακά και λιγότερο δημοφιλή αγωνίσματα,
εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα, σε περίπτωση που δεν μπορούν να
συμμετάσχουν ως μεμονωμένες συμμετοχές, πάντα με την σύμφωνη γνώμη
της Τεχνικής Επιτροπής..
Αποφασίζεται η σύνταξη από τον Νομικό Σύμβουλο μιας έγγραφης
επίπληξης προς την κ. Μαμμή Κατερίνα για την εκ των υστέρων και άνευ
δόλου συμπλήρωση επικυρωμένων πρακτικών Δ.Σ.

