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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 16 
στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.30 μμ 

 
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 με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης το εξής:  
 
«Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Στέργιο Λεωνάκη για διορισμό 

πληρεξουσίου δικηγόρου». 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Εκτελεστική επιτροπή, έχοντας υπόψη το 

Καταστατικό της Ομοσπονδίας (7/2020) και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: 

- Το άρθρο  20 – Εκπροσώπηση της ΕΛΟΠ, παρ. 1 και 3:  

« 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις 

σχέσεις της ενώπιον Δικαστικής, Διοικητικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού της ελληνικής  Επικράτειας, ενώπιον 

κάθε Οργανισμού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον κάθε 

Τράπεζας και ενώπιον κάθε εταιρείας, τούτων ενδεικτικώς μόνον αναφερόμενων………. 

 

3. Ο Πρόεδρος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνει σε 

συμβιβασμούς πάσης φύσεως, δικαστικούς ή εξώδικους, σε παραιτήσεις πάσης 

φύσεως δικαστικές ή εξώδικες, να δέχεται διαιτησίες και να παραιτείται από αυτές, 

να διορίζει και να ανακαλεί δικηγόρους και να διορίζει πληρεξουσίους για 

συγκεκριμένες εντολές. »…… 

 

- Το άρθρο 22 – Αρμοδιότητες επιτροπών, στοιχείο 1: 

 

«1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, την οποία απαρτίζουν ο 

Πρόεδρος του ΔΣ, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ή οι αναπληρωτές τους και 

βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Η εκτελεστική 

επιτροπή αναπληρώνει το ΔΣ σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του για κάθε θέμα 

τρέχουσας φύσης στο χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του ΔΣ.» 

 

αποφασίζει ομόφωνα και δίνει εντολή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 

νόμιμο εκπρόσωπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ», κ. Στέργιο Λεωνάκη, 

δυνάμει και του άρθρου 20 παρ. 3 του Καταστατικού, όπως διορίσει πληρεξούσιο 

δικηγόρο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΗΣ», τον 

Πελέκη Χαράλαμπο του Χριστοφόρου, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ./ΔΣΑ: 27644, 

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 27, Αθήνα), με την ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα, όπως αντί και για λογαριασμό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΑΛΗΣ», προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την αντίκρουση: 

1. Της από 22.10.2020 (με αριθ. καταθ. Δικ. 77662/9365/22.10.2020) αγωγής του 

αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ», το 

οποίο εδρεύει στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κωστή Παλαμά αριθ. 27, με 

ΑΦΜ 997988196, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΑΛΗΣ», η οποία αγωγή κατατέθηκε την 22η.10.2020 ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), με αίτημα την ακύρωση της από 

09.07.2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΠ. 

2. Της από 20.10.2020 (με αριθ. καταθ. Δικ. 77346/9340/22.10.2020) αγωγής του 

αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΛΕΑΣ», το οποίο 

εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής, επί της οδού Τζουμέρκων αριθ. 3, με ΑΦΜ 

997230511, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατά της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΠΑΛΗΣ», η οποία αγωγή κατατέθηκε την 22η.10.2020 ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), με αίτημα την ακύρωση της από 

09.07.2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΟΠ. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να του παρέχει την ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα, όπως καταθέσει προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση και οιοδήποτε 
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αποδεικτικό έγγραφο ή δικόγραφο απαιτηθεί, να αντικρούσει ενστάσεις, αντενστάσεις 

και ισχυρισμούς, να προσβάλει εάν απαιτηθεί την γνησιότητα εγγράφων, να αναλάβει 

έγγραφα από το φάκελο δικογραφίας, να προτείνει, εξαιρεί, καλεί και εξετάζει 

μάρτυρες και να κοινοποιεί κλήσεις για ένορκη εξέταση μαρτύρων, ενεργώντας όλες τις 

απαιτούμενες εκ του νόμου διαδικαστικές ενέργειες, να παρίσταται ό ίδιος ή 

συνεργάτες του, κατά τη λήψη ένορκης βεβαίωσης μάρτυρα ενώπιον του αρμόδιου 

Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου, να υποβάλλει τις σχετικές ενστάσεις ή παρατηρήσεις, 

ως και να παραστεί και να εκπροσωπήσει την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ» κατά 

τη συζήτηση των ως άνω αγωγών.  

Γενικά να του δοθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια, που προβλέπεται στον ΚΠολΔ και στο νόμο, ακόμη και αν δεν αναφέρεται 

ρητώς, η οποία όμως είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής. 

Να δηλώσει επίσης ότι αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις του εντολοδόχου 

πληρεξουσίου, οι οποίες θα γίνονται στο πλαίσιο των παρεχόμενων με το παρόν, 

εντολών και εξουσιοδοτήσεων, ως νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες και ότι εγκρίνει 

ως ισχυρή και απρόσβλητη κάθε διαδικαστική πράξη, κύρια ή παρεπόμενη, η οποία 

διενεργήθηκε μέχρι σήμερα. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’ αριθ. 16-26/01/2021 
 
    Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 
 
 
Στέργιος Λεωνάκης              Χρήστος Παππούς 
 
                
                                                                                                               Αλέξανδρος Μανάφας 
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