
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

αριθ. 10/ της 30ης Σεπτεμβρίου 2010 

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 16:30 μετά από πρόσκληση του  Προέδρου, Τ. 
Φράγκου, το Δ.Σ. της ΕΟΜ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΟΜ, οδός 
Φειδιππίδου 30, Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος Τ. Φράγκος, η Γεν. Γραμματέας Α. Πολίτου και ο αντιπρόεδρος  Σ. 
Μπομπολάκης. Απών ο κ. Α. Αθανασιάδης ο οποίος ειδοποιήθηκε κανονικά. Δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το Καταστατικό υπάρχει απαρτία αφού παρευρίσκονται τα 3 από τα 4 μέλη του 
Δ.Σ. η συζήτηση διεξάγεται κανονικά. 
Παρών επίσης ο διευθυντής γραφείων της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 

Δεν επικυρώθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 15/9 και 19/9 2010.  

ΘΕΜΑ 2ο: Θέματα Προέδρου 

Ο  Πρόεδρος κ Τ. Φράγκος ανέφερε ότι ήταν μια επιτυχία του Ελληνικού Μπριτζ και της χώρας 
η κίνηση του και της Γεν. Γραμματέως Α. Πολίτου, - μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο 
Εξωτερικών-  να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στους διοργανωτές του Πρωταθλήματος 
Βαλκανικής Φιλίας και άμεσα να διορθωθεί το όνομα της ομάδας των Σκοπίων σε 
FYRMacedonia αντί του MACEDONIA με το οποίο συμμετείχε την πρώτη μέρα. 

ΘΕΜΑ 3ο: Προϋπολογισμός 2011 – Γεν. Συνέλευση 

Ο  Προϋπολογισμός του 2011 καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του 2010 και η έκθεση 
πεπραγμένων θα εγκριθούν στο επόμενο ΔΣ της Τετάρτης 6/10/2010. Παράλληλα η ελεγκτική 
επιτροπή έχει κληθεί να ελέγξει τα οικονομικά. Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης της 23/10/2010.  

ΘΕΜΑ 4ο: Πανελλήνια Πρωταθλήματα- (Ανάθεση – Διαιτησίες) 

Στη συζήτηση που έγινε για το θέμα έγινε ομόφωνα δεκτό πως το παρόν ΔΣ πρέπει να πάρει 
αποφάσεις μόνο για το Πρωτάθλημα Αττικής και το Διασυλλογικό, για να μη δεσμεύσει τα 
επόμενα μέλη του ΔΣ με αποφάσεις που ενδεχομένως θα θέλουν να αλλάξουν.  
Αποφασίστηκε το Πρωτάθλημα Αττικής να διεξαχθεί σε τέσσερις κατηγορίες και να ανατεθεί 
στους ομίλους:   ΑΟΜ 1-16, ΑΟΤ 1-11, ΟΑΜΛΕ 1-9 και ΟΑΜΚΗ 1-6. 



Όσο αφορά στο διασυλλογικό πρωτάθλημα συζητήθηκε το θέμα της μεταφοράς των αθλητών 
της Περιφέρειας με πούλμαν όπως και η πιθανή χορήγηση οδοιπορικών. Αποφάσεις θα ληφθούν 
στην επόμενη συνεδρίαση Δ.Σ.  

ΘΕΜΑ 5ο :  Διάδοση  

Συζητήθηκε η πορεία των ενεργειών για τη διάδοση, προχώρησε η παραγγελία προβολής 
διαφημιστικών σποτς από ΕΤ1 και ΝΕΤ εντός τους προβλεπομένου κόστους. 

Εγκρίθηκε η καταβολή 280€ στην εταιρεία για να διαθέσει φυλλάδια στο Κρυονέρι και στη Ν. 
Μάκρη και των 150€ στην κ Μπαμπούλα για τις περιοχές Κιούρκα κλπ, ως στήριξη της 
προσπάθειας που καταβάλλου οι Δ. Τόγιας και Τ. Μπαμπούλα για δημιουργία ομίλου στο 
Κρυονέρι Αττικής 

ΘΕΜΑ 6ο : Αιτήματα Σωματείων 

Εγκρίθηκε το αίτημα του ΟΑΜ-ΛΕ για διενέργεια μαραθωνίου τουρνουά, σε αντικατάσταση  

αγώνα τους που δεν διεξήχθη, στις 28η Οκτωβρίου 2010, αντί της 30ης Οκτωβρίου που είχε 

ζητηθεί,  μετά από συνεννόηση με την κ Παπακωνσταντίνου. 

Εγκρίθηκε παρόμοιο αίτημα του ΟΑΜΠΕΙ επίσης σε αντικατάσταση  αγώνα τους που δεν 

διεξήχθη αλλά για τις ημερομηνίες 27 έως 29 Δεκεμβρίου 2010, όταν και δεν θα υπάρχουν 

ταυτόχρονα τουρνουά. 

ΘΕΜΑ 7ο : Διάφορα Θέματα 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη         H Γεν. Γραμματέας 

 

       Τάσος Φράγκος                  Σ. Μπομπολάκης                      Αγγελική Πολίτου  

 
 


