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Αγρίνιο 7 Δεκεμβρίου 2010

Πρακτικό Δ.Σ 9/2010
Συνήλθαν, σήμερα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 17:00 στα Γραφεία της
ΕΣΚΑΒΔΕ , τα μέλη του Δ.Σ. σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να
αποφασίσουν για τα τρέχοντα θέματα της Ένωσης.
Παρόντες οι : Γιώτης Μάκης, Τσώνος Στράτος , Ιωάννου Θανάσης,
Νικάκης Κώστας, Χαντζής Βασίλης, Χαλκιάς Βασίλης και Δημητρίου
Απόστολος.
Αφού υπήρχε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση:
1. Υπογράφηκαν τα πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ..
2. Έγινε ενημέρωση επί της αλληλογραφίας.
3. Έγινε οικονομική ενημέρωση και εγκρίθηκαν όλα τα μέχρι σήμερα έσοδα
και έξοδα της Ένωσης. Ενημερώθηκαν τα μέλη από τον Ταμία ότι
υπάρχουν σαν υπόλοιπο 10 μπάλες BADEN διαφόρων ειδών (αξίας 417
ευρώ), και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν από τα Αναπτυξιακά
Κλιμάκια. Επίσης διαφορά 350 ευρώ που οφείλεται στο συνολικό ποσό
είσπραξης από τα Σωματεία και πληρωμής στην εταιρεία BADEN,
αποφασίστηκε να καταλογιστεί στην ΕΣΚΑΒΔΕ.
Σε σχέση με τα οικονομικά έγινε αναφορά για τις οφειλές προς τους
διαιτητές και αποφασίστηκε να δοθούν οι αποζημιώσεις τους αμέσως μόλις
δοθεί η επιχορήγηση της ΕΟΚ προς την ΕΣΚΑΒΔΕ.
4. Σε όλα τα Σωματεία που δεν κατέβαλαν το παράβολο συμμετοχής (μέρος
εξόδων διαιτησίας) αποφασίστηκε :
για τα Σωματεία της Α2 να εξοφλήσουν το παράβολο (350 ευρώ) μέχρι
31/12/2010 με ποινή μη συμμετοχής στο εν λόγω Πρωτάθλημα.
για τα Σωματεία της Α’ Γυναικών να εξοφλήσουν το παράβολο (250 ευρώ)
μέχρι 7/1/2011 με ποινή μη συμμετοχής στο εν λόγω Πρωτάθλημα.
για τα Σωματεία της Β’ κατηγορίας να εξοφλήσουν το παράβολο (200
ευρώ) μέχρι 31/1/2011 με ποινή μη συμμετοχής στο εν λόγω
Πρωτάθλημα.
Η εξόφληση θα γίνεται μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού της ΕΣΚΑΒΔΕ :
EUROBANK : 0026-0132-18-0100048028 όπου θα αναφέρεται και το
όνομα του Σωματείου που κατέβαλε το ποσό.
5. Η Γενική Συνέλευση ΕΣΚΑΒΔΕ για την έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού 2010, θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και
ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η
Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 11:00 π.μ.
6. Για τον διακοπέντα αγώνα Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ – Λ. ΒΥΡΩΝ (4/12/2010),
αποφασίστηκε να κατακυρωθεί με σκόρ 44-48 και βαθμούς 2-0 υπέρ του
φιλοξενούμενου Σωματείου. Επίσης αποφασίστηκε να επιβληθεί ποινή
τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών επαυξανόμενων κατά δύο (2) αγωνιστικές
ημέρες, λόγω αρχηγίας, δηλ. σύνολο έξι (6) αγωνιστικών ημερών στον αθλητή
του Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ ΦΟΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ όσα συνέβηκαν στον προαναφερόμενο
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αγώνα. Στον αθλητή του ιδίου Σωματείου ΚΑΡΑΜΠΑ Ε. να επιβληθεί ποινή έξι
(6) αγωνιστικών ημερών για όσα συνέβηκαν στον προαναφερόμενο αγώνα.
Επίσης στον αθλητή του ίδιου Σωματείου ΓΡΟΥΜΠΑ Λ. επιβάλλεται ποινή
τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών.Το Σωματείο Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ υποχρεούται
να αποστείλει στην ΕΣΚΑΒΔΕ τα δελτία των προαναφερόμενων τιμωρημένων
αθλητών.
Για τον ίδιο αγώνα καλούνται σε έγγραφη απολογία εντός πενθημέρου από
λήψης του παρόντος Πρακτικού ο προπονητής του Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ κ.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι. και το μέλος του Δ.Σ. κ. ΒΑΣΙΟΣ Γρ. για όσα αναγράφονται στις
εκθέσεις των διαιτητών.
7.
Στον παράγοντα της Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ κ. ΛΩΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους για 15 ημέρες για όσα είχαν συμβεί στον αγώνα ΚΑΕ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. (27/11/2010). Η ποινή αρχίζει
σήμερα και λήγει στις 20/12/2010.
8.
Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΒΔΕ αποφάσισε να προσφύγει στην Δικαιοσύνη
για όσους προσβλητικούς και ανήθικους χαρακτηρισμούς αναφέρει
σε ανακοίνωσή του ο Προπονητής του Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
και αναρτήθηκαν σε αθλητικό site.
9.
Αποφασίστηκε όπως η έναρξη των υπολοίπων Πρωταθλημάτων
γίνει όπως
παρακάτω : ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8 – 9 / 1 / 2011
ΠΑΙΔΩΝ Β’ ΦΑΣΗ : 8 – 9 / 1 / 2011
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑΒΔΕ : 5 – 6 / 2/ 2011.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (ΓΕΝΝ. 97) : 19 – 20 / 2 / 2011.
Η Κλήρωση της Β’ ΦΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΙΚΟΥ Πρωταθλήματος θα γίνει την
Δευτέρα 13/12/2010 , ώρα 19:00 στα Γραφεία της ΕΣΚΑΒΔΕ.
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα έληξε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Αγρίνιο 7/12/2010
Γούναρης Δημήτριος
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