ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία
Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την
αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

ΣΚΟΠΟΣ
2. Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου
ως μέσο διακίνησης, άσκησης και αναψυχής, επίσης ως μέσου φιλικού προς
το περιβάλλον και έκφρασης της επιθυμίας για έναν τρόπο ζωής με λιγότερο
άγχος και περισσότερη φαντασία.
Ο Όμιλος για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών διοργανώνει ποδηλατικές
εξορμήσεις, προβολές ταινιών και άλλες εκδηλώσεις και συναντήσεις.

ΜΕΛΗ
3. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Ομίλου πρέπει να είναι πάνω από 16
χρόνων. Η έγκριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη που είναι
κάτω των 18 ετών δεν θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ
το χρόνο.
5. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, θα έχουν το
δικαίωμα να εκλέγονται 3 μήνες από την ημέρα της εγγραφής τους.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
6. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της λήψης αποφάσεων και
συνέρχεται μία φορά το χρόνο ή έκτακτα όταν το απαιτήσουν γραπτά από το
Δ.Σ. το ένα τρίτο των μελών ή από το Δ.Σ. και συζητά θέματα που τέθηκαν
από τα μέλη, ελέγχει το απερχόμενο Δ.Σ. και εκλέγει νέο Δ.Σ.
7. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ένα
δεύτερο συν ένας τουλάχιστον από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται για μισή
ώρα οπότε η συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία.
8. Η Γ. Σ. με μυστική ψηφοφορία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα
αποτελείται από εννέα (9) μέλη και ως επίσης δύο (2) επιλαχόντες.
9. Τα άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί μέλη του Δ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό
ψήφων που έχουν πάρει κατά την εκλογή τους από τη Γ.Σ. εάν το επιθυμούν
θα λάβουν τη θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και
Ταμία αντίστοιχα.
10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των
μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση
ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικήτρια ψήφο.
11. Η Γ.Σ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τροποποίηση του
καταστατικού καθώς και την ευθύνη επικύρωσης απόφασης του Δ.Σ. για
διαγραφή μέλους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
12. Ο Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελείται από εννέα μέλη και εκλέγεται από τα μέλη της Γ.Σ.
13. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
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14. Κάθε ψηφοδέλτιο που έχει αριθμό ονομάτων μεγαλύτερο από εννέα ή
λιγότερο από πέντε θεωρείται άκυρο.
15. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για ένα χρόνο και μπορούν να επανεκλεγούν.
16. Σε περίπτωση που παραιτείται μέλος του Δ.Σ., το Δ.Σ. διορίζει ένα εκ των
επιλαχόντων εκλεγμένων ατόμων.
17. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία ή τις τελευταίες θέσεις του Δ.Σ.
τότε το ζήτημα αυτό λύεται με κλήρωση από τον Προεδρεύοντα της Γ.Σ.
18. Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη.
19. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται μόνο με πλειοψηφία των παρόντων
μελών. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών.
20. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματός του.
21. Το Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου θα ορίζει
ειδικές επιτροπές οι οποίες θα φροντίζουν για την κανονική λειτουργία και
διεκπεραίωση του σκοπού του τμήματος που διευθύνουν.
22. Το Δ.Σ. έχει τη γενική διοίκηση του σωματείου σύμφωνα με τις διατάξεις
του καταστατικού, εκπροσωπεί τον Όμιλο και διερμηνεύει τη θέληση του σε
όλες τις σχέσεις του.
23. Ο πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., κηρύσσει τη λήξη
των εργασιών των συνεδριάσεων, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει τον λόγο σε
αυτούς που τον ζητούν , θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία διατυπώνοντας τη
σχετική πρόταση. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει τη νικήτρια
ψήφο. Υπογράφει προσυπογράφοντος και του Γ. Γραμματέα κάθε συμβόλαιο
του Ομίλου προς τους τρίτους, υπογράφει την αλληλογραφία, τα πρακτικά
των Γ. Συνελεύσεων και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την λειτουργία του
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Ομίλου. Αν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τότε τον αναπληρώνει με όλα
τα δικαιώματα και καθήκοντα του προέδρου ο αντιπρόεδρος. Αν δε ο
αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.
24. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκτελεί την
αλληλογραφία του Ομίλου, τα αρχεία του Ομίλου και υπογράφει μαζί με τον
Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
25. Ο Γενικός Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, διπλότυπα αποδείξεων με τα οποία
εισπράττει τα έσοδα του Ομίλου, τις συνδρομές των μελών, και γενικά τηρεί
όλα τα αναγκαία για την υπηρεσία του βιβλία. Επίσης οφείλει κατά την ετήσια
τακτική γενική συνέλευση να παρουσιάσει την ταμειακή έκθεση του Ομίλου.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
26. Τα μέλη συγκεντρώνονται μία φορά τον μήνα στις ποδηλατικές
συναντήσεις όπου συζητούν θέματα που τα ενδιαφέρουν, οργανώνουν
εκδηλώσεις και εξετάζουν την πορεία και τους προβληματισμούς του Ομίλου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
27. Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
α. Άσκηση και αναψυχή με το ποδήλατο
β. Προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου
γ. Συνεργασία με άλλες ομάδες ( οικολογικές, αθλητικές, εκδρομικές κ.α.)
δ. Προβολή του ρόλου του ποδηλάτου στην προστασία του περιβάλλοντος
και ενημέρωση του κοινού.
ε. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με παρόμοιες οργανώσεις στην Κύπρο
ή στο εξωτερικό.
στ. Ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητος που εμπίπτει στα
πλαίσια της αρμοδιότητας του Ομίλου
Την υλοποίηση των πιο πάνω αναλαμβάνουν ομάδες εργασίας που
λειτουργού παράλληλα με το Δ.Σ.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
28. Απαγορεύεται η ανάμειξη του Ομίλου στην πολιτική καθώς και στα μέλη η
συζήτησης για τέτοια θέματα στις διάφορες εκδηλώσεις του Ομίλου.
29. Οι διατάξεις του καταστατικού του Ομίλου τροποποιούνται από την Γ.Σ.
που συγκαλείται ειδικά για αυτό το σκοπό και η οποία θα απαρτίζεται
τουλάχιστον από τα μισά συν ένα από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να αποφασιστεί με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σεπτέμβριος, 2013
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