
 
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018   

Αριθ. Πρωτ. 37/18/ΠΜ/λζ  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

  

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

  
Σύμφωνα με το Καταστατικό (κεφ. Γ’ άρθρο 7 παρ. 2) και κατόπιν απόφασης του ΔΣ (συνεδρίαση 

03/14-02-2018), καλούνται τα Σωματεία- Μέλη της ΕΟΜ στην 1η τακτική Γενική Συνέλευση του 

2018, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ 

(Α.Ο.Μ.) Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674.  .  

Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/2 τουλάχιστον από τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου), η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια μέρα και ώρα της 

επόμενης εβδομάδας, δηλαδή το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στα εντευκτήρια του Αθηναϊκού 

Όμιλου Μπριτζ (Α.Ο.Μ.) Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674 είναι δε σε 

απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα του 1/5 των δικαιούμενων 

ψήφου (άρθρο 8 Καταστατικού).    

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

  

α. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ΔΣ, περίοδος 01/01-31/12//2017.   

  β. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού 2017.  

γ. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, περίοδος 01/01/2017 έως 31/12/2017 και  

  εκλογή της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2018.  

 δ. Απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.  

ε. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.  

στ. Τροποποίηση Κανονισμών.    

  

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, όλα τα 

Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ.  

Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Σωματεία-Μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές τους 

υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ μέχρι 28/2/2018 και την ετήσια συνδρομή του 2018 εφόσον, εκτός 

από την εκπλήρωση των πάσης φύσεως οικονομικών τους υποχρεώσεων, συντρέχουν σωρευτικά 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Καταστατικού.    

Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο 

αντιπρόσωπο, που ορίζεται, με πιθανό αναπληρωτή, με απόφαση του ΔΣ του Σωματείου. Ως 

αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Σωματείου, που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του 

το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο 

Σωματείο.  

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ  

Σημ.  Η Γενική Συνέλευση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, 

παράλληλα με    τη διεξαγωγή του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων, για   

αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας.  

  

  
  
  
  
  
  
  



  


