
                                                   

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ.Σ ΚΟΜΠ  16/9/21                                                       

Χοιροκοιτία  6.00 μμ 

5β/21 

Παρόντες : Φίλιππος Φράγκος, Φρόσω Τηλλυρή, Ερρίκος Λεωνίδου, 

Ευθύμιος Στρούθος, Δημήτρης Σάββα. 

Απόντες : Πάνος Μακρής, Νίκος Νικολάου, Θέμης Ρούβης 

Ημερήσια διάταξη: 

1. Φεστιβάλ 2022 

Πήραμε προσφορές από το Απολλώνια, Navarria, Mediterranean, St 

Raphael και Amara. Το Navarria διαθέτει μεγάλη αίθουσα που χωρεί 

περίπου 50 τραπέζια και μας δίνει πολύ καλές τιμές για το κόκτειλ και 

το δείπνο γι’ αυτό και αποδεχτήκαμε την προσφορά του. Το 

Απολλώνια αρέσει πολύ στους Ισραηλίτες και αφού το ξενοδοχείο 

πληρώνεται από τους ξένους, δεν μας ενοχλεί που είναι λίγο ακριβό. 

Μας υποσχέθηκε όμως να ρίξει τις τιμές του γιατί οι τιμές που 

διαφημίζει το ίδιο για την ίδια περίοδο είναι χαμηλότερες από εκείνες 

που μας πρότειναν (συνημμένες οι προσφορές). 

    Το flyer για το φεστιβάλ να παραμείνει όπως διαμορφώθηκε πέρσι με 

φροντίδα του Πάνου Μακρή: δηλαδή οι ώρες που θα ξεκινούν οι 

διαγωνισμοί καθώς και τα βραβεία θα μείνουν τα ίδια.      

     Μας προτείνεται από εκπρόσωπο της ομάδας του Ισραήλ να 

διαφημισθεί το φεστιβάλ στο bulletin του Israel Bridge Federation. Η 

ΦT αναλαμβάνει να χειριστεί το θέμα και αν είναι μέχρι 200 ευρώ να το 

πράξουμε. 

 

 

 



2. Προϋπολογισμός ΚΟΑ 2021. 

Λόγω πανδημίας έχουν ακυρωθεί μια σειρά από δραστηριότητες. 

Κανένας ζωντανός διαγωνισμός δεν έχει διεξαχθεί ούτε είχαμε διεθνείς 

συμμετοχές. Επομένως, μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού. Η προτεραιότητα είναι να 

βοηθηθούν τα clubs και τίθεται το ερώτημα αν μπορεί η ΚΟΜΠ να έλθει 

αρωγός στα clubs  με χρηματική βοήθεια. Τούτο θα διερευνήσει ο ΦΦ 

σε συνάντηση με αρμοδίους λειτουργούς του ΚΟΑ. 

Συζητήθηκε η πληρωμή του ενοικίου στην ΚΟΕ για το γραφείο μας και 

αποφασίστηκε να το συζητήσει ο ΦΦ με τον ΚΟΑ. 

 

3. Έσοδα από online  διαγωνισμούς στο   BBO. 

Όλα τα χρήματα θα δοθούν πίσω στα clubs κατ’ αναλογία των 

παρουσιών των μελών όπως αποφασίστηκε στην συνεδρία του ΔΣ 

που έγινε στις 17/7/2021. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας 


