
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ  
Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων  
133 43 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  
Αρ.πρωτ.    
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 13 
στις 8 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 πμ 

 
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 1o: Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για διενέργεια μοριακού τεστ Covid-19 κατά 
την αναχώρηση και την επιστροφή της αποστολής της πάλης που θα συμμετάσχει στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης - Individual World Cup που θα διεξαχθεί στην Σερβία 10-
19/12/2020. 
 
Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης, ο οποίος έχοντας υπόψη 
τους Κανονισμούς του παραπάνω πρωταθλήματος και των εγχώριων και διεθνών πρωτοκόλλων 
υγείας, εισηγείται στο σώμα την ανάγκη διενέργειας μοριακού τεστ Covid-19 κατά την 
αναχώρηση και την επιστροφή της  αποστολής της πάλης, η οποία αποτελείται από δέκα (10) 
άτομα ( 6 αθλητές/τριες, 1 διαιτητής, 2 προπονητές και 1 συνοδός), προϋπολογιστικού κόστους 
2.500,00 €. 

Απόφαση:  

Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου, τα μέλη 
αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν την διενέργεια μοριακού τεστ Covid-19 κατά την 
αναχώρηση και την επιστροφή της  αποστολής της πάλης που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο Πάλης-Individual World Cup που θα διεξαχθεί στην Σερβία 10-19/12/2020 και 
αποτελείται από δέκα (10) άτομα ( 6 αθλητές/τριες, 1 διαιτητής, 2 προπονητές και 1 συνοδός) 
και εγκρίνει την δαπάνη προϋπολογιστικού κόστους 2.500,00 €, η οποία θα βαρύνει τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΛΟΠ έτους 2020. Επιπρόσθετα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα εξουσιοδοτείται η επιτροπή προμηθειών για την σχετική έρευνα αγοράς, καθώς και 
ο πρόεδρος και ο ταμίας της Ομοσπονδίας για την ανάθεση και την σχετική δαπάνη. Τέλος, η 
επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως για τα τεστ που θα χρειαστεί να υποβληθούν τα μέλη της 
αποστολής μας στην Σερβία, να γίνει επικοινωνία με την Ομοσπονδία Σερβίας ώστε να 
αποσταλεί το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και να προχωρήσει στην εξόφληση της 
δαπάνης. 

 

 

ΑΔΑ: 6Σ8Λ469ΗΙ1-Ε60



Θέμα 2o: Λήψη απόφασης περί αιτήματος παράτασης απολογίας των σωματείων ΑΣ Πηλέας 

και ΠΣ Ευκαρπίας. 

 

Επί του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Στέργιος Λεωνάκης ενημερώνει τα μέλη για την 

απάντηση των σωματείων ΑΣ Πηλέας και ΠΣ Ευκαρπίας αναφορικά με την κλήση σε απολογία 

προς την Πειθαρχική Επιτροπή που τους είχε αποσταλεί σύμφωνα με την απόφαση της 

εκτελεστικής επιτροπής στις 23/11/2020 με προθεσμία έγγραφης απολογίας την 2η /12/2020. 

 

Συγκεκριμένα το σωματείο ΑΣ Πηλέας στην με αρ.πρωτ.115-1/12/2020 επιστολή του 

ενημερώνει ότι λόγω των μέτρων του Covid-19 δεν μπορεί να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο 

για να ενημερώσει επί του θέματος και να ληφθεί σχετική απόφαση και ζητάει την αναβολή της 

έγγραφης απολογίας σε ημερομηνία που θα υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, ώστε να 

μπορεί να παρευρεθεί  με το δικηγόρο του σωματείου προκειμένου να εκθέσει δια ζώσης τις 

απόψεις του.  

 

Το σωματείο ΑΣ Ευκαρπία στην από 2/12/2020 επιστολή του, μας ενημερώνει ότι ο δικηγόρος 

του σωματείου κ. Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος βρίσκεται σε ανάρρωση λόγω ασθένειάς του 

από Covid-19 και ως εκ τούτου δεν μπορούν εκ του παρόντος να απολογηθούν και αναφέρουν  

ως ημερομηνία κατάθεσης σχετικής απάντησης στις 6/01/2021. 

 

Απόφαση: 

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη αποφασίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα την παράταση 

αποστολής έγγραφης απολογίας των παραπάνω σωματείων προς την Πειθαρχική επιτροπή έως 

την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου και ώρα 14.00.  

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα δοθεί καμιά άλλη παράταση. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’ αρ. 13-8/12/2020 
 
    Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 
Στέργιος Λεωνάκης              Χρήστος Παππούς 
 
               Αλέξανδρος Μανάφας 
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