
    

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 28 Σεπτεμβρίου 2016 

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 15:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 

Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ., στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, Αθήνα.  

Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Γ. Γραμματέας Π. Μαρσώνης, ο Ταμίας Αν. 
Φράγκος, και τα μέλη Λ. Βάθη και Ν. Καβαντούρης, Ν. Δελημπαλταδάκης. Απών λόγω εργασιακής 
υποχρέωσης ο Ν. Δελημπαλταδάκης. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος και ο Πρόεδρος 
του ΟΠΑΦ Κ. Παπακωνσταντίνου.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων 

Υπογράφηκαν τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης Δ.Σ. της 7ης Σεπτεμβρίου 2016. 

Γενική Συνέλευση – Εκλογές – Έκθεση ΔΣ    

Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Απολογισμός περιόδου 1/1– 31/8/2016, ο υποβαλλόμενος προς έγκριση και 
ψήφιση Προϋπολογισμός 2017,  όπως και η έκθεση Δ.Σ. για την περίοδο 1/1 – 31/8/2016.  Επίσης ο 
Απολογισμός 4ετίας του παρόντος Δ.Σ. Ο Διευθυντής της ΕΟΜ ενημέρωσε ότι όλες τις εκκρεμότητες 
για την οργάνωση της επερχόμενης Γ.Σ., που θα είναι και εκλογική,  έχουν τακτοποιηθεί.                    

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                                   Εισηγητής: Α. Φράγκος 
Βαλκανικό πρωτάθλημα 
Εγκρίνεται ομόφωνα ποσό 50 ευρώ για έξοδα διαβίωσης (pocket money) για έκαστο μέλος των 2 
Εθνικών ομάδων Νέων (πρακτικό 13/7/2016) που θα συμμετάσχουν  στο 1ο Βαλκανικό πρωτάθλημα 
Νέων. Επίσης εγκρίνεται ομόφωνα κάλυψη των δικαιωμάτων συμμετοχής (entry fees), ποσό 150 
ευρώ, της εθνικής ομάδας όπεν αποτελούμενης από τους Δ. Διονυσόπουλο, Κ. Μπόζεμπεργκ, Ν. 
Παπαχατζή και Γ. Παπακώστα (πρακτικό 13/7/2016) για το Διεθνές Φεστιβάλ που θα επακολουθήσει 
του Βαλκανικού πρωταθλήματος.  

Εξόφληση Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων Εκπαιδευτών 

Εγκρίθηκε το τελικό ποσό και η εξόφληση της ομάδας  διενέργειας Σεμιναρίων και εξετάσεων 
εκπαιδευτών σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 6/4/2016 και την ανάλυση του σύμβουλου 
Εκπαίδευσης της ΕΟΜ κ. Δ. Παπασπύρου (επισυνάπτεται).  

Αμοιβή εκπαιδευτή Παίδων 16 ετών και κάτω  

Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής 600 ευρώ καθαρά στον εκπαιδευτή Β. Ρουσέα που 
παραδίδει μαθήματα σε παίδες 16 ετών και κάτω στον ΟΑΜ Καλαμάτας σύμφωνα με προηγούμενη 
απόφαση του Δ.Σ. και αναλυτική κατάσταση που θα προσκομίσει.  

Διασυλλογικοί αγώνες 2016 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά της εταιρείας «Sovereign event systems Στεργίου Σπ.» για την 
ενοικίαση ψηφιακού εξοπλισμού για την μετάδοση των Διασυλλογικών αγώνων στη συνολική τιμή των 
516,46 ευρώ.  
Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Μπαρδής Δημήτριος για την 
εκμετάλλευση του κυλικείου στην αίθουσα Ξιφασκίας του Ελληνικού  τις ημέρες των Διασυλλογικών 
αγώνων 2016. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα ενοικίαση μοκετών 4520 τ.μ. τις ημέρες των Διασυλλογικών αγώνων 2016 από 
την εταιρεία Χρ. Βασδάρης ΕΠΕ στην τιμή των 2260 ευρώ συν ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή στην εταιρεία Δημ. Χαλικιάς ποσού 1250 ευρώ συν ΦΠΑ για 
καθαρισμό του χώρου του Διασυλλογικού πρωταθλήματος πριν και κατά τη διάρκεια  των αγώνων.  



Εγκρίθηκε ομόφωνα η αγορά 50 μικρών σημαιών με τα λογότυπα των Σωματείων από την βιοτεχνία 
Αν. Παπαδόπουλος στην τιμή των 250 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι σημαίες αυτές θα δοθούν στα Σωματεία 
κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης.  
Τα υπόλοιπα έξοδα των Διασυλλογικών αγώνων θα γίνουν αναλόγως των αναγκών με απόφαση και 
σχετικό πρακτικό της Οικονομικής επιτροπής.     

Ενίσχυση Σωματείου για διάδοση 

Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του Σωματείου ΟΑΜ Θεσσαλονίκης για κάλυψη εξόδων διαφημιστικής 
εκστρατείας ενόψει της περιόδου μαθημάτων του Φθινοπώρου 2016 μέχρι του ποσού 200 ευρώ. 

Επέκταση τηλεφωνικού κέντρου γραφείων 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά του Ευσταθίου Βάρναλη για επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου 
Panasonic KX-TE8243NE των γραφείων της ΕΟΜ στην τιμή των 320 ευρώ συν ΦΠΑ.  

Διαφημιστικά για αγώνα Παίδων 

Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό των 100 ευρώ για αγορά δώρων για τους συμμετέχοντες στον αγώνα Παίδων 
που θα διοργανωθεί παράπλευρα με τους Διασυλλογικούς αγώνες 2016.  

Εκτύπωση βιβλίου «2 επί 1» 

Κατόπιν των υποβληθεισών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η εκτύπωση (1η έκδοση) του 
8ου βιβλίου της A. Grant «2 επί 1» που απευθύνεται σε προχωρημένους μαθητές ανατεθεί στην 
εταιρεία Ε. και Στ. Χατζηδάκης ΟΕ, στην τιμή των 4500,00 ευρώ συν ΦΠΑ για 3000 αντίτυπα. 

Αγορά κάλπης 

Εγκρίθηκε η αγορά διαφανούς κάλπης για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις Γενικές Συνελεύσεις σε 
ποσό έως 80 ευρώ. 

Γεύμα σε εκπροσώπους Σωματείων 

Εγκρίθηκε ομόφωνα γεύμα στους εκπροσώπους των Σωματείων που θα συμμετάσχουν στη Γενική 
συνέλευση της 8/10/2016 μετά την ολοκλήρωσή της.   

Θέματα Αγώνων                                                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων – πρόοδος εργασιών 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή για την πρόοδο των εργασιών 
διοργάνωσης των Διασυλλογικών αγώνων, όπου προβλέπεται νέο ρεκόρ συμμετοχών. 

Θέματα ΚΕΔ                                     Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Σεμινάριο Διαιτησίας - εξετάσεις διαιτητών - ορισμός  

Το ΔΣ ανάθεσε ομόφωνα στον Διεθνή και Εθνικό διαιτητή κ. Μπάλλα την οργάνωση, τον ορισμό 
Εισηγητών και των θεμάτων εξετάσεων 3ημερου σεμιναρίου που θα γίνει στην Αττική από 11 έως 13 
Νοεμβρίου 2016.  

Θέματα Εκπαίδευσης                               Εισηγητής: Ν. Καβαντούρης  

Αποτελέσματα εξετάσεων εκπαιδευτών - ειδικές περιπτώσεις εκπαιδευτών 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εκπαιδευτών και αποφάσισε ομόφωνα 
την ανακήρυξη των επιτυχόντων να κάνει το νέο Δ.Σ. ενώ πρέπει να εξεταστούν και ειδικές 
περιπτώσεις παλαιών εκπαιδευτών που δεν μετείχαν στις εξετάσεις.     

Πρόοδος διαφημιστικής εκστρατείας – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έως τώρα πορεία της διαφημιστικής εκστρατείας και αποφάσισε να 
συνεχισθεί μέσω Διαδικτύου έως τις 17 Οκτωβρίου. 

Θέματα Διάδοσης                                             Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Αναγνώριση Σωματείου ΣΑΜΠΑ Πετρούπολης 



Το ΔΣ αφού ενημερώθηκε για τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις εκδόσεις αγωνιστικών δελτίων και 
αναγνώρισε ομόφωνα ως τακτικό μέλος της ΕΟΜ το Σωματείο «Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Πετρούπολης Αττικής (ΣΑΜΠΑ)». 

Πρόγραμμα BE ACTIVE – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις δράσεις που συμπεριλήφθηκαν στις διοργανώσεις της ΓΓΑ όπως το 
φεστιβάλ Πειραιά και οι παρουσιάσεις του παιχνιδιού στην Νίκαια και την πλατεία Κοτζιά. 

Νέα Σωματεία – ενημέρωση 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη λίστα των νέων Σωματείων που έχουν κάνει αιτήσεις στην ΕΟΜ είτε για 
διεξαγωγή μαθημάτων στα εντευκτήριά τους, είτε  για να αναγνωριστούν ως υπό ίδρυση. 

Επιστολή ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Το ΔΣ εξέτασε την επιστολή διαμαρτυρίας του Σωματείου για τον τρόπο που διαχειρίζεται η ΕΟΜ την 
διοχέτευση μαθητών στα Σωματεία και απέρριψε ομόφωνα τις αιτιάσεις του.  

Αιτήματα Σωματείων                                                                       Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΟΠΑΦ χώρος μαθημάτων και αγώνων 5ης βαθμίδας  

Ο παριστάμενος Πρόεδρος του ΟΠΑΦ κ. Κ. Παπακωνσταντίνου υπέβαλλε αίτημα για τη διοργάνωση 
ημερίδων εκτός έδρας σε εντευκτήρια όπου παλαιότερα έκανε άλλο Σωματείο. Το ΔΣ έκανε δεκτό το 
αίτημα με ψήφους 4 έναντι 2 ζητώντας να υποβληθεί αυτό και εγγράφως.  

ΑΕΠΜΑ/ΚΟΑΜ/ΛΑΜΘ/ΠΟΑΜ/ΑΟΜΨ/ΑΟΤ/ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ/ΟΠΑΦ/AOM/OAA/ΟΑΜΡ υλικό αγώνων 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο αποθήκης υπάλληλο κ, Ι. Σουβατζή για τα δικαιώματα κάθε 
σωματείου σε υλικό και η διάθεσή του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος  στην 
αίθουσα των αγώνων. Επίσης θα εξυπηρετηθούν και όσα Σωματεία στείλουν μέχρι τότε σχετική 
επιστολή ανάλογα με το υλικό που έχουν ήδη πάρει και με τα υπόλοιπα αποθήκης. 

ΟΑΜΠΕΙ διακανονισμός χρεών 

Εγκρίνεται ομόφωνα η καταβολή από το Σωματείο 200 ευρώ το μήνα έναντι των οφειλών του συν τις 
τρέχουσες ανά μήνα οφειλές από αγώνες.  

ΟΑΜΡ αγώνας 4ης βαθμίδας 

Εγκρίθηκε ομόφωνα για τις αιτηθείσες ημερομηνίες 

ΑΟΜ ημερίδα εγκαινίων 4ης βαθμίδας 

Εγκρίνεται ομόφωνα λόγω εγκαινίων νέου ορόφου εντευκτηρίων. 

Διάφορα Θέματα                                                                            Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση αφού πρώτα ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλα τα 

μέλη για την επιτυχημένη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαν την τετραετία. 

                 Πρόεδρος                                       Αντιπρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας                                
             

             Α. Αθανασιάδης                               Π. Κανναβός                                          Π. Μαρσώνης   

     

                                                                            Τα μέλη 
  
                                                                         Α. Φράγκος 

                                                                               

                                                                           Λ. Βάθη 

 

                                                                    Ν. Καβαντούρης                        


