
Ανάρτηση στην  ιστοσελίδα της Ε.Σ.Κ.Α. 

αποφάσεων των Διοικητικών της Συμβουλίων 

 

Διοικητικό συμβούλιο 5/26-07-21 

 

Αποφάσεις 

 

 

Θ Ε Μ Α  1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.4/21-07-2021 

 

 Επικυρώνεται ως έχει το υπ΄αριθμ. 4/21-07-2021 πρακτικό του Δ.Σ. 

 

Θ Ε Μ Α  2ο: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 Διαβάζεται η αλληλογραφία και ενημερώνεται το Δ.Σ. 

 

δ.ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ: Έγγραφο σχετικό με αίτημα σωματείου αποτύπωσης  

     του ποσού των 37.253,19 ευρώ του τραπεζικού λογαριασμού της ΕΣΚΑ κατά τη 

     31/5/21 και παρουσίας του Γενικού Γραμματέα κ.Στ.Ποφάντη στην προσεχή 

     συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΄Ενωσης. 

     Το Δ.Σ. αποφάσισε να σταλεί απαντητική επιστολή και να παραστεί στην σημερινή  

     συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

     Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του      

     σωματείου κύριος Στέφανος Ποφάντης, ο οποίος ενημερώθηκε δια ζώσης για το  

     αίτημα του. Το Δ.Σ δεσμεύτηκε να υπάρξει επίσημη ενημέρωση επί του  

     συγκεκριμένου οικονομικού θέματος όταν γίνει η παραλαβή-παράδοση του  

     οικονομικού ταμείου από τον απερχόμενο Ταμία της Ένωσης.   

   ε.ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ: Έγγραφο σχετικό με αναβολή αγώνα εφήβων της 25/7/21 με τον 

      Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ λόγω κρουσμάτων covid τριών αθλητών τους. 

     Το Δ.Σ. έκανε δεκτό το παραπάνω αίτημα του σωματείου και ο αγώνας ορίστηκε 

     για την Δευτέρα 26/7/21 με την σύμφωνη γνώμη και των δύο σωματείων. 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα 

την σύσταση των παρακάτω επιτροπών, καθώς και τα μέλη που θα τις απαρτίζουν: 

 

a. Οικονομική Επιτροπή, 

με επικεφαλής τον κύριο Φώτη Τσώνη και μέλη τους κ.κ. Ελισσάβετ Χατζηαγγελή Φάσουρα 

και Τάσκο Άγγελο 

b. Επιτροπή Εμπορικής Ανάπτυξης & Χορηγιών, 

με επικεφαλής την κυρία Παρασκευή Βάσσου και μέλη του κ.κ. Φώτη Τσώνη, Τάσο 

Δελημπαλταδάκη, Θοδωρή Φαράζογλου και Βασίλη Νιάρχο 

c. Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 

με επικεφαλής τον κύριο Δημήτρη Ευαγγέλου και μέλης τους κ.κ. Θοδωρή 

Φαράζογλου και Γεράσιμο Ζαβιτσάνο 

d. Επιτροπή Υποστήριξης των Σωματείων, 

με επικεφαλής την κυρία Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη και μέλη τους κ.κ. Φώτη Τσώνη, 

Ελισσάβετ Χατζηαγγελή Φάσουρα, Ασημίνα Κράνη και Νίκο Βαρελά 



e. Επιτροπή Καλαθοσφαιρικών Εγκαταστάσεων, 

με επικεφαλής τον κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο και μέλη τους κ.κ. Βασίλη 

Κωνσταντακόπουλο, Βασίλη Νιάρχο, Κωνσταντίνο Χουλιάρα και Γιώργο 

Καράμπελα. 

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ της Ένωσης, οι επιτροπές θα αναρτηθούν στο site της 

Ε.Σ.Κ.Α. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Α) Κατατέθηκε εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου με θέμα την Τροποποιητική  

     Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων Α’ Γυναικών & Α’ Νεανίδων αγωνιστικής περιόδου  

     2021-2022. Μετά από διαλογική συζήτηση, δεν υπήρξε σχετική απόφαση και το θέμα θα  

     συζητηθεί εκ νέου από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, η οποία θα συσταθεί στην επόμενη  

     συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

Β)Το Δ.Σ αποφάσισε να στείλει πρόσκληση μέσω email στα μέλη της απερχόμενης διοίκησης          

    κ.κ. Στέργιο Μπέλλα, Γιώργο Κομπορόζο και Σπύρο Μπάκουλα, για την παραλαβή- 

    παράδοση οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του προηγούμενου ΔΣ στην επόμενη  

    συνεδρίαση. Αποφασίστηκε επίσης να σταλεί  πρόσκληση στα μέλη της Εξελεγκτικής  

    Επιτροπής  κ.κ Ασημίνα Κράνη, Θεόδωρο Λάππα και Θανάση Μαγκανιάρη  ώστε να λάβουν  

   γνώση και να  γίνει μια πρώτη συνάντηση-γνωριμία με το νέο Δ.Σ. της ΄Ενωσης. 

 

Γ)Τέλος αποφασίζεται η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου με θέματα    

    ημερήσιας διάταξης: 

 

1.Επικύρωση Πρακτικού Δ.Σ. υπ΄αριθμ. : 5/26-07-2021 

2.Αλληλογραφία 

       3. Σύσταση  Υπολοίπων Επιτροπών της Ένωσης: 

Επιτροπή Ανάπτυξης του 3Χ3, Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης, Επιτροπή σύνταξης 

Κανονισμών και τροποποίησης του Καταστατικού, Επιτροπή σύνταξης Κωδικών 

Δεοντολογίας, Επιτροπή Συνεργασίας με Θεσμούς και Οργανισμούς, Επιτροπή 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγοριών,  Επιτροπή Αναπτυξιακού Κοριτσιών,  Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων Γυναικών και Ανδρών, Επιτροπή Πρωταθλημάτων Κοριτσιών και 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων Αγοριών.  

4.   Ενημερωτική συζήτηση για το θέμα του εκκαθαριστή μισθοδοσίας 

5. ΄ Εγκριση Εσόδων - Εξόδων μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021 

6. Παράδοση - παραλαβή - ενημέρωση οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης 

    προηγούμενου ΔΣ. 

7.Αποφάσεις–Ανακοινώσεις 

 

       να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  23/08/21 και ώρα 18:00 .  

 

 

 

 


