
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12 της 15ης /09/2021 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση την Τετάρτη 15 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:30, μέσω webex. Παρόν όλο το ΔΣ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Θέματα Προέδρου 

Αλλαγή ημερομηνίας διοργάνωσης αγώνα (Αστέρας) 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε όλα τα μέλη του ΔΣ για τις συνθήκες της διοργάνωσης,  μετά τη συζήτηση που είχε 
με τον Πρόεδρο του Σωματείου, και αποφασίστηκε να μετατεθεί η ημερομηνία για 23-24/10, ενώ το διήμερο 
9 και 10/10 θα διοργανωθεί αγώνας ομάδων 4ης βαθμίδας από Καβάλα και Γαλαξία. 
 Γενική Συνέλευση Νοεμβρίου 
Ανατέθηκε στη ΓΓ κα Μανούση και τον ειδικό γραμματέα κ. Φράγκο η ετοιμασία της ατζέντας για την ΓΣ. 
Η ημερομηνία διεξαγωγής της θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής  
Αλλαγή αποθήκης  

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Κουμπούρα ότι βρέθηκε νέα αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού με 
ευνοϊκότερες συνθήκες φύλαξης και κόστους. Δόθηκε η έγκριση να συνεχίσει τη διαδικασία της μεταφοράς 
και φυσικά της καταγραφής του υλικού που θα παραδοθεί στη νέα αποθήκη.  
 Εκτύπωση Αφισών 
Για τις ανάγκες της διάδοσης το ΔΣ ενέκρινε την εκτύπωση 1000 αφισών από την εταιρία on line με τελική 
τιμή 290 ευρώ + ΦΠΑ 

3. Θέματα Αγώνων  
Πρόσκληση στο International Budapest Bridge Festival 

Το ΔΣ, μετά την ενημέρωση του Αντιπρόεδρου κ. Δελημπαλταδάκη για την αδυναμία αποστολής της ομάδας 
Open, αλλά και τη δυνατότητα αποστολής δύο ομάδων Juniors, χάρη στις ενέργειές του, ομόφωνα αποφάσισε 
να σταλούν αυτές οι ομάδες. Η ανάπτυξη του νεανικού Μπριτζ είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του 
ΔΣ. Συζητήθηκε να σταλεί ένας εκπρόσωπος/συνοδός, ορισμένος από το ΔΣ της ΕΟΜ.    

Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών 
Το ΔΣ έδωσε ειδική άδεια διεξαγωγής του αγώνα 1-6 κατά παρέκκλιση της προκήρυξης, με ελάχιστη 
συμμετοχή όμως τα δέκα (10) ζεύγη.  
Ορίστηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες. 
 

4. Θέματα Κανονισμών  
Διαδικασία έγκρισης- ανάθεσης αγώνων  

Ο ειδικός γραμματέας κ. Φράγκος πρότεινε μία διαδικασία έγκρισης-ανάθεσης των αγώνων (2ης, 3ης, 4ης    
βαθμίδας) με την εισήγηση της επιτροπής Αγώνων και παραπομπή στην επιτροπή Ανάθεσης, και  τελική 
απόφαση του ΔΣ. Ο προβληματισμός του Προέδρου ήταν εάν είναι χρονοβόρα η διαδικασία και κατά πόσο 
οι επιτροπές θα είναι διαθέσιμες χρονικά.    
 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γεν. 
Γραμματέας 

Ο Ειδικός 
Γραμματέας 
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Α. Φράγκος 
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Δ. Τσεκμέζογλου 
 

 
 
 
Ι. Κουμπούρας  

 
 
 
Χ. Μανούρης 

  

 


