
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8/31.8.21 

• Το Δ.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης Νο.7 (2.7.2021), μειοψηφούντος του κ. 

Πριστούρη. Θα γίνει η αρίθμηση των αποφάσεων. 

• Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την στελέχωση της Τ.Ε. με την κ. Σ. Τβισς, καθώς επίσης  το 

πλάνο ανάπτυξης-βελτίωσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και αναθέτει στην 

Τεχνική Επιτροπή, τις όποιες μικροδιορθώσεις και αναπροσαρμογές, που 

ενδεχομένως προκύψουν, δεδομένων των συνθηκών. 

• Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις αποσπάσεις των Κ.Φ.Α. για την περίοδο 2021 – 2022 και 

σε επόμενη συνεδρίαση θα προχωρήσει σε ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων 

βάση των αναγκών της Ομοσπονδίας. 

• Το Δ.Σ. εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία (εντάλματα πληρωμής – γραμμάτια 

είσπραξης), μειοψηφούντος του κ. Πριστούρη. 

• Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναπροσαρμογή του Οικονομικού Προϋπολογισμού για 

το 2021. 

• Ομόφωνα το Δ.Σ. εύχεται στον Ιωάννη Σοφικίτη καλή σύνταξη με υγεία και 

μακροζωία. 

• Το Δ.Σ. αποφασίζει να μετακινηθούν τα 2 άχρηστα οχήματα σε χώρο που θα μας 

υποδείξει η διεύθυνση του ποδηλατοδρομίου, να αποσταλεί προς όλα στα σωματεία 

επιστολή, εάν ενδιαφέρονται  να τα αγοράσουν έναντι μικρού οικονομικού αντίτιμου 

μάρκας Ford Mondeo.  Τυχόν έξοδα ελέγχου, μεταβίβασης και άλλα βαρύνουν τους 

υποψήφιους αγοραστές.  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από σωματεία ή 

ιδιώτες, θα κινηθούν διαδικασίες απόσυρσης των δυο συγκεκριμένων οχημάτων. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η συμμετοχή των κκ. Κ.Ταταράκη Μ.– Κωνσταντόπουλου Δ.– 

Πέτσα Βλ., στη Γ.Σ., καθώς και στο Σεμινάριο της UCI. Με την προϋπόθεση ότι θα το 

επιτρέπει το κόστος που θα προκύψει. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει πρώτη επαφή και διερεύνηση της περίπτωσης 

συνεργασίας για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αν υπάρξει κάποιο όφελος για 

την Ε.Ο.Π. να έρθει για έγκριση από το Δ.Σ. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η σύνταξη και αποστολή γραπτής επίπληξης προς τον αθλητή 

Χρήστο Βολικάκη, σύμφωνα με το άρθρο 12.1.016 των Κανονισμών της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, με βάση τα δημοσιεύματα του ιδίου. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η παραπομπή του αθλητή Ράπτη Ορέστη στην Πειθαρχική 

Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, για περαιτέρω ενέργειες, και η 

παράλληλη απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες ποδηλασίας σύμφωνα με το άρθρο 

12.1.004 – παράγραφος 2 των Κανονισμών της ΕΟΠ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση 

του Αλυτάρχη των αγώνων. 

• Αποφασίζεται ομόφωνα η επικύρωση του συμφωνητικού οικονομικής εκκαθάρισης 

με τον κ. Γεώργιο Λιανό, πρώην Νομικό Σύμβουλο της ΕΟΠ, το οποίο και 

επισυνάπτεται. 


