
    

 

Πρακτικό 90 / 09.11.2022 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με ηλεκτρονικά μέσα από Τετάρτη 2/11/2022 ώρα 
15:00 έως Δευτέρα 7/11/2022 ώρα 15:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1: Διοργάνωση «εορταστικού» τουρνουά Δεκεμβρίου. Επιλογή ημερομηνίας. 
Επιλογή τοποθεσίας. Σύνταξη προκήρυξης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος 
έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το ως άνω θέμα. 
 
Το θέμα συζητήθηκε και τα μέλη τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους 
θέσεις και απόψεις.  
 
Ακολούθησε ψηφοφορία από Δευτέρα 7/11/2022 ώρα 15:00 έως Τετάρτη 9/11/2022 
ώρα 15:00. 
 

Αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ 1: Ετέθησαν στη συνεδρίαση τρεις παράμετροι: επιλογή τοποθεσίας, επιλογή 
ημερομηνίας και επιλογή πλήθους αγώνων. 
 

 Επιλογή τοποθεσίας. Κατατέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. προς ψήφιση 6 
συνολικά προτάσεις, ήτοι: 

 
(i) Ξενοδοχείο Agrinio Imperial στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 
(ii) Ξενοδοχείο Plaza στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας 
(iii) Ξενοδοχείο Lepanto Beach στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας 
(iv) Ξενοδοχείο Brown Beach στη Χαλκίδα Ευβοίας 
(v) Ξενοδοχείο Tokalis στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας 
(vi) Ξενοδοχείο Melastron στην Ελασσόνα Λάρισας 
 
Κατά την ψηφοφορία η πρόταση (iv) έλαβε 5 ψήφους, η πρόταση (iii) έλαβε 2 ψήφους, η 
πρόταση (v) έλαβε 1 ψήφο, η πρόταση (vi) έλαβε 1 ψήφο, ενώ οι προτάσεις (i) και (ii) 
δεν έλαβαν καμία ψήφο. 



 

 Επιλογή ημερομηνίας. Κατατέθηκαν προς ψήφιση 2 προτάσεις, ήτοι: 
 
(i) 10-11/12/2022 
(ii) 17-18/12/2022 
 
Κατά την ψηφοφορία υπερψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση (i). 
 

 Επιλογή πλήθους αγώνων. Κατατέθηκαν προς ψήφιση 3 προτάσεις, ήτοι: 
 
(i) 8 αγώνες 
(ii) 7 αγώνες 
(iii) 6 αγώνες 
 
Κατά την ψηφοφορία η πρόταση (i) έλαβε 8 ψήφους, η πρόταση (ii) έλαβε 1 ψήφο, ενώ 
η πρόταση (iii) δεν έλαβε καμία ψήφο. 
 
Επομένως, το εορταστικό «1ο Τουρνουά Scrabble Χαλκίδας» θα διοργανωθεί από την 
Πανελλήνια Ένωση στο Ξενοδοχείο Brown Beach, που βρίσκεται στη Χαλκίδα, το 
Σαββατοκύριακο 10-11/12/2022. Θα διεξαχθούν 8 αγώνες. Η προκήρυξη του τουρνουά 
δημοσιεύεται με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 91 / 09.11.2022. 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                       Στεργιόπουλος Νάσος 


