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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Υπ’ Αριθμόν 15 
στις 12 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 τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:  
 
Θέμα 1ο: Έγκριση αποφάσεων Τεχνικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της στις 
8/01/2021. 
 
Επί του θέματος το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος κ. Λεωνάκης Στέργιος και αναγιγνώσκει 
στα μέλη το πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής στις 8/01/2021 και ζητάει την επικύρωσή 
του. 
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν και επικυρώνουν ομόφωνα το 
πρακτικό της ΤΕ στις 8/01/2021 (επισυνάπτεται). 
 
 
Θέμα 2ο: Επικύρωση προσφορών για τεστ COVID-19. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Στέργιος Λεωνάκης ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις προσφορές για 
την διεξαγωγή μοριακών και rapid τεστ COVID-19 για τους συμμετέχοντες στην 
προετοιμασία της προολυμπιακής ομάδας ελευθέρας πάλης στην Κομοτηνή 13-
17/1/2021 και της αποστολής της προπολυμπιακής ομάδας ελληνορωμαϊκής πάλης σε 
Διεθνές Τουρνουά και προετοιμασία στην Κροατία 15-29/1/2021. Οι εταιρίες 
απέστειλαν προσφορές είναι το Ιατρονοσηλευτικό Κέντρο Νοσοκόμα στο Σπίτι με έδρα 
την Θεσσαλονίκη (Rapid test Αντισωμάτων 20€ ανά τεστ, Rapid Test  Αντιγόνου 20€ ανά 
τεστ και Μοριακό τεστ PCR 60€ ανά τεστ) ς και η Γενική Κλινική Ταξιάρχαι με έδρα την 
Αθήνα (Rapid test  20€ ανά τεστ και Μοριακό τεστ PCR 40€).  
 
Απόφαση: 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και αποδέχονται τις ως 
άνω προσφορές και από τις δύο εταιρίες, οι οποίες θα διεξάγουν τα τεστ για τους 
αθλητές/προπονητές που διαμένουν στην Βόρεια Ελλάδα (Ιατρονοσηλευτικό Κέντρο 
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Νοσοκόμα στο Σπίτι) και για τους αθλητές/προπονητές που διαμένουν στην Νότια 
Ελλάδα (Γενική Κλινική Ταξιάρχαι), αλλά και για όσες ανάγκες προκύψουν στο μέλλον 
πέρα των αθλητών/προπονητών που θα συμμετάσχουν στις παραπάνω εκδηλώσεις και 
εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο για τις σχετικές αναθέσεις. 
 
 
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για νομική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας. 
 
Επί του θέματος ο Πρόεδρος κ. Λεωνάκης εισηγείται στα μέλη την ανάγκη νομικής 
εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας από τον δικηγόρο κ. Χαράλαμπο Πελέκη για όσες 
υποθέσεις αφορούν την ΕΛΟΠ έως την υπογραφή νέας σύμβασης μετά την σχετική 
έρευνα αγοράς της επιτροπής προμηθειών. 
 
Απόφαση: 
Τα μέλη αποφασίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα την ως άνω πρόταση του προέδρου για 
την νομική εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση υπ’ αριθ. 15-12/01/2021 
 
    Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 
 
 
Στέργιος Λεωνάκης              Χρήστος Παππούς 
 
                
                                                                                                               Αλέξανδρος Μανάφας 
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