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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υπ’ Αριθμόν 7
στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μμ
Παρόντες: ΛΕΩΝΑΚΗΣ Στέργιος, ΜΑΝΑΦΑΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΠΟΥΣ Χρήστος
Διαπιστωμένης της απαρτίας (παρόντα 3 από τα 3 μέλη) από τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας κ. Στέργιο Λεωνάκη, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 1Ο : Λήψη απόφασης για αναβολή του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης
στην Άμμο – Beach Wrestling στο Ρέθυμνο .
Θέμα 2ο: Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας της ΕΛΟΠ για την ΕΑΠ.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης λαμβάνοντας υπόψη το
έγγραφο της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου Διεύθυνση περιβάλλοντος & χωρικού
σχεδιασμού το οποίο λάβαμε σήμερα το μεσημέρι ενώ είχε προηγηθεί άδεια διεξαγωγής των
αγώνων στις 9/9/2020 από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας , το
οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με περιβαλλοντική νομοθεσία τμήμα της παραλίας του δήμου
Ρεθύμνου είναι χαρακτηρισμένη και ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης
Natura 2000 . Ως εκ τούτου η υπηρεσία γνωμοδότησε αρνητικά για την διεξαγωγή του
Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης στην Άμμο-Beach Wrestling που ήταν
προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Ρέθυμνο στις 12/09/2020.Στη συνέχεια ο πρόεδρος
προτείνει στα μέλη οι παραπάνω αγώνες να αναβληθούν και να διεξαχθούν σε άλλη
τοποθεσία της παραλίας Ρεθύμνου εκτός Natura 2000 την Κυριακή σ τις 20/09/2020.
Απόφαση:

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν
ομόφωνα και εγκρίνουν την αναβολή του Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Πάλης
στην Άμμο-Beach Wrestling που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Ρέθυμνο
στις 12/09/2020 και να μετατεθούν οι αγώνες για τις 20/09/2020 σε άλλη
τοποθεσία της παραλίας Ρεθύμνου εκτός Natura 2000. Εξουσιοδοτούν το πρόεδρο
και τον γραμματέα για τις απαραίτητες ενέργειες.
Επί του 2ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους περί ανάγκης ορισμού νέου εκκαθαριστή της μισθοδοσίας για την
Ενιαία Αρχή Πληρωμών, προτείνει στα μέλη τον τακτικό υπάλληλο της ομοσπονδίας κο ΛΙΑΝΟ
ΑΝΤΩΝΗ .
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Απόφαση:
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και
εγκρίνουν την εισήγηση του πρόεδρου για να προταθεί ως εκκαθαριστής της μισθοδοσίας για
την Ενιαία Αρχή Πληρωμών τον τακτικό υπάλληλο κο ΛΙΑΝΟ ΑΝΤΩΝΗ με ΑΦΜ : 057165470
και αριθμό μητρώου μισθοδοσίας 1069.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος
Στέργιος Λεωνάκης

Τα μέλη
Χρήστος Παππούς
Αλέξανδρος Μανάφας

