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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16ου /24 – 08 – 2022 

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης 

Αριθμός Απόφασης     134/2022 

 

Περίληψη 

 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους για 

αγώνες & προπονήσεις 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα  σήμερα 24  Αυγούστου  2022 ημέρα  Τετάρτη 

και με ώρα 18:30  ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης 

στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού, 

μετά την υπ’ αριθ. 15512/19 – 08 – 2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 

3852/2010  και τις διατάξεις της  εγκυκλίου 375/39167/02.06.2022. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την έξης σύνθεση :  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ 

ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα 

εκλήθησαν. 

 

ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  

ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ  

ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επίσης, συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ Αθανασόπουλος Γεώργιος 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία εφόσον από τα 33 μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου είναι συμμετείχαν   25 μέλη.  

 Ο πρόεδρος  για το    8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 

αντιδήμαρχο κ.  Μακρή Χαράλαμπο    ο οποίος είπε: 

ΑΔΑ: 6Σ2ΥΩΚ4-79Δ



 
  

Μακρής  : Κύριοι συνάδελφοι, για την Παραχώρηση χρήσης δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων για αγώνες & προπονήσεις κατατέθηκαν από  

αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας οι κάτωθι αιτήσεις:  

 

1.  Σε συνέχεια της 124/2022 ΑΔΣ « Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

Δήμου Μεσσήνης» , ο σύλλογος «Γ.Π.Σ Πάμισος Μεσσήνης» μέλος της ΕΠΣ 

Μεσσηνίας με Αριθμό Μητρώου στη Γ.Γ.Α ΙΞ37(09-07-2022 εγγραφή-

επανεγγραφή για το έτος 2022, τα στοιχεία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 

μητρώο της ΓΓΑ)  αιτείται συμπληρωματικά  από 20/08/2022 ηλεκτρονική 

αλληλογραφία :Τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο 

Μεσσήνης ως έδρα για τη διεξαγωγή αγώνων της ομάδας στο Κύπελλο Μεσσηνίας 

καθώς και το Γήπεδο ποδοσφαίρου «Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ. Νικολάου ως 

αναπληρωματική έδρα, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 .  

2. Με τις αρ. πρωτ: 13617 & 13619/22-07-2022 αιτήσεις, ο σύλλογος «Α. Ε. 

Λογγάς» στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022 ( έως την 

ημερομηνία σύνταξης εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα) 

αιτείται παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης Γήπεδο ποδοσφαίρου Λογγάς ως 

έδρα για τη διεξαγωγή αγώνων της ομάδας καθώς και προπονήσεων από 

01/09/2022 έως 30/04/2023, ημέρες Τρίτη & Πέμπτη, τις ώρες 18:00-19:30. 

3. Με τις αρ. πρωτ: 13726 & 13728/25-07-2022 αιτήσεις, ο σύλλογος «Απόλλων 

Πεταλιδίου» στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022 ( έως την 

ημερομηνία σύνταξης εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα) 

αιτείται παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Πεταλιδίου ως έδρα για τη διεξαγωγή αγώνων της ομάδας καθώς και προπονήσεων 

από 22/07/2022 έως 31/05/2023, ημέρες Τρίτη & Πέμπτη, τις ώρες 18:00-19:30. 

4. Με την αρ. πρωτ: 15036/11.08.2022 αίτηση, η ΠΑΕ « Π. Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2019» αιτήθηκε  την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης, ως 

εναλλακτική έδρα ( 2η έδρα) για την διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου της 

ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδος, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Λόγω του 

εκτάκτου του αιτήματος, εκδόθηκε  η αρ. πρωτ:15036/17-08-2022 απόφαση 

αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου 

Μεσσήνης στην ΠΑΕ « Π. Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019» ως εναλλακτική έδρα ( 2η έδρα) 

για την διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου της ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδος, 

για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

5. Με τις αρ. πρωτ: 13626 & 13627/22-07-2022 αιτήσεις, ο σύλλογος 

«Ολυμπιακός Αναλήψεως» μέλος 

της ΕΠΣ Μεσσηνίας με Αριθμό Μητρώου στη Γ.Γ.Α ΞΟ49 (02-08-2022 εγγραφή-

επανεγγραφή για το έτος 

2022, τα στοιχεία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ)  αιτείται: 

Α) Τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης ως έδρα 

για τη διεξαγωγή αγώνων 

Πρωταθλήματος & Κυπέλλου  της ομάδας καθώς και το Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ. 

Νικολάου ως αναπληρωματική έδρα, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

Β) Τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης & το 

Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ.  Νικολάου για προπονήσεις των ομάδων από 15-08-

2022 έως 31-05-2023, 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 15.00-18.00 ( στο 

Δημοτικό Στάδιο) & 17.00-20.30 

( στον Άγιο Νικόλαο), για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023  . 

Γ) Την έγκριση της αρ. πρωτ:14154/29-07-2022 εκδοθείσης  απόφασης 

αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου 

Μεσσήνης & του Γηπέδου Ποδοσφαίρου  Λαζαρίνας στον σύλλογο « Ολυμπιακό 

Αναλήψεως» ως έδρας για τους επίσημους αγώνες της ομάδας & εναλλακτική έδρα 

ΑΔΑ: 6Σ2ΥΩΚ4-79Δ



 
  

καθώς και για προπονήσεις από 15-08-2022 έως 31-05-2023 Δευτέρα, Τρίτη, 

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 15.00-18.00 ( στο Δημοτικό Στάδιο) & 

17.00-20.30( στον Άγιο Νικόλαο)  , για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και όχι 

πέραν της 31.12.2022 σύμφωνα με την αρ. 60330/18.02.2022 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ 746/Β/18.02.2022 άρθρο 4 παρ.3. 

 

6. Με την αρ. πρωτ: 13640/22-07-2022 αίτηση, ο « Σύλλογος Αντισφαίρισης 

Μεσσήνης »  με Αριθμό Μητρώου στη Γ.Γ.Α ΦΩ91 (04-05-2022 εγγραφή-

επανεγγραφή για το έτος 2022, τα στοιχεία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 

μητρώο της ΓΓΑ)  αιτείται την παραχώρηση των τεσσάρων (4) γηπέδων 

αντισφαίρισης για αθλητικά προγράμματα και προπονήσεις, για το διάστημα από 

01.09.2022 έως 30.06.2023  

            Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.  Tο άρθρο 5 παρ. 1,2,3,5,6,8,10 της απόφασης ΔΣ 315/2016 & της 

απόφασης 569/2019 άρθρο 6 παρ 4, για την χρήση χώρων άθλησης και 

διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων/χώρων, καθώς επίσης και 

όσα γενικότερα ορίζει η ανωτέρω απόφαση. 

2. Tην υπ’ αρ  ΑΔΣ 195/2022 « Επικαιροποίηση τέλους χρήσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων για το έτος 2022» 

3. Την υπό έκδοση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης 

με θέμα «  Επικαιροποίηση τελών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το 

έτος 2023». 

4. Την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης,  Δημοτικό Στάδιο 

Μεσσήνης  από 29/09/2021 και για τρία έτη ΑΔΑ: Ω8ΕΦΩΚ4-Ξ6Γ. 

5.  Την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ. Νικολάου από 16/10/2018 και για 5 έτη  

ΑΔΑ: 7ΔΒΞΩΚ4-42Θ 

6. Την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης Αγ. Νικολάου Λαζαρίνα Γήπεδα 

αντισφαίρισης ,  με λήξη  05/11/2023 ΑΔΑ: 6ΗΟ6ΩΚ4-ΞΜ2. 

7. Την απόφαση  12/2022 ΔΚ Μεσσήνης όπου «παραχωρεί κατά χρήση, όλες 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεσσήνης στα σωματεία που 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις από τον νόμο, για αγώνες, προπονήσεις 

κλπ για την περίοδο 2022-2023.  

8. Όσα προβλέπονται: «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική 

αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και 

δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων 

του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να 

χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για : 

 α) την έγκριση παραχώρησης στον «Γ.Π.Σ Πάμισο Μεσσήνης», των αθλητικών 

εγκαταστάσεων  Δημοτικό  Στάδιο Μεσσήνης ως έδρα για τη διεξαγωγή αγώνων 

της ομάδας στο Κύπελλο Μεσσηνίας καθώς και το  Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ. Νικολάου ως αναπληρωματική έδρα, για την 

αγωνιστική   περίοδο 2022-2023 .  

β) την προσωρινή απόρριψη αιτήματος παραχώρησης στον σύλλογο «Α. Ε. 

Λογγάς» όπου στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022, έως την 

ολοκλήρωση εγγραφής του και την ισχύουσα νομοθεσία. 

γ) την προσωρινή απόρριψη αιτήματος παραχώρησης στον σύλλογο «Απόλλων 

Πεταλιδίου» όπου στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022, έως την 

ολοκλήρωση εγγραφής του και την ισχύουσα νομοθεσία 

δ) την έγκριση της αρ. πρωτ:15036/17-08-2022 απόφασης αντιδημάρχου κ. 

Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης στην 

ΠΑΕ « Π. Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019» ως εναλλακτική έδρα ( 2η έδρα) για την 

ΑΔΑ: 6Σ2ΥΩΚ4-79Δ



 
  

διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου της ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδος, για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

ε.1) την έγκριση παραχώρησης στο σύλλογο « Ολυμπιακό Αναλήψεως»  των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης ως έδρα για τη διεξαγωγή 

αγώνων Πρωταθλήματος & Κυπέλλου  της ομάδας καθώς και το Γήπεδο 

ποδοσφαίρου «Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ.Νικολάου ως αναπληρωματική έδρα, 

για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

ε.2) την έγκριση παραχώρησης στο σύλλογο « Ολυμπιακό Αναλήψεως»   των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης & το Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ.  Νικολάου για προπονήσεις των ομάδων από 15-08-

2022 έως 31-05-2023,Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 

15.00-18.00 ( στο Δημοτικό Στάδιο) & 17.00-20.30( στον Άγιο Νικόλαο), για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023 . 

ε.3) Την έγκριση της αρ. πρωτ:14154/29-07-2022 εκδοθείσης  απόφασης 

αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου 

Μεσσήνης & του Γηπέδου Ποδοσφαίρου  Λαζαρίνας στον σύλλογο « Ολυμπιακό 

Αναλήψεως» ως έδρας για τους επίσημους αγώνες της ομάδας & εναλλακτική έδρα 

καθώς και για προπονήσεις από 15-08-2022 έως 31-05-2023 Δευτέρα, Τρίτη, 

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 15.00-18.00 ( στο Δημοτικό Στάδιο) & 

17.00-20.30( στον Άγιο Νικόλαο)  , για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και όχι 

πέραν της 31.12.2022. σύμφωνα με την αρ. 60330/18.02.2022 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ 746/Β/18.02.2022 άρθρο 4 παρ.3. 

στ) την έγκριση παραχώρησης ,στον « Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης » 

των τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης για αθλητικά προγράμματα και 

προπονήσεις, για το διάστημα από 01.09.2022 έως 30.06.2023  

 

 Το  Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε  υπ’ όψιν του : 

1. Την  εισήγηση  

2. Τις ψήφους και τις θέσεις των μελών του  

3.  Τις διατάξεις του άρθρο 281 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ 

4. Και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν (Άρθρο 74 του Ν.4555/18) και το άρθρο 158 του ΔΚΚ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 α) την έγκριση παραχώρησης στον «Γ.Π.Σ Πάμισο Μεσσήνης», των αθλητικών 

εγκαταστάσεων  Δημοτικό  Στάδιο Μεσσήνης ως έδρα για τη διεξαγωγή αγώνων 

της ομάδας στο Κύπελλο Μεσσηνίας καθώς και το  Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ. Νικολάου ως αναπληρωματική έδρα, για την 

αγωνιστική   περίοδο 2022-2023 .  

 

β) την προσωρινή απόρριψη αιτήματος παραχώρησης στον σύλλογο «Α. Ε. 

Λογγάς» όπου στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022, έως την 

ολοκλήρωση εγγραφής του και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

γ) την προσωρινή απόρριψη αιτήματος παραχώρησης στον σύλλογο «Απόλλων 

Πεταλιδίου» όπου στερείται εγγραφή – επανεγγραφή για το έτος 2022, έως την 

ολοκλήρωση εγγραφής του και την ισχύουσα νομοθεσία 

 

δ) την έγκριση της αρ. πρωτ:15036/17-08-2022 απόφασης αντιδημάρχου κ. 

Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης στην 

ΠΑΕ « Π. Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019» ως εναλλακτική έδρα ( 2η έδρα) για την 

διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου της ομάδας στο Κύπελλο Ελλάδος, για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 
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ε.1) την έγκριση παραχώρησης στο σύλλογο « Ολυμπιακό Αναλήψεως»  των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης ως έδρα για τη διεξαγωγή 

αγώνων Πρωταθλήματος & Κυπέλλου  της ομάδας καθώς και το Γήπεδο 

ποδοσφαίρου «Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ.Νικολάου ως αναπληρωματική έδρα, 

για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 

 

ε.2) την έγκριση παραχώρησης στο σύλλογο « Ολυμπιακό Αναλήψεως»   των 

αθλητικών εγκαταστάσεων  Δημοτικό Στάδιο Μεσσήνης & το Γήπεδο ποδοσφαίρου 

«Λαζαρίνα» στην περιοχή Αγ.  Νικολάου για προπονήσεις των ομάδων από 15-08-

2022 έως 31-05-2023,Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 

15.00-18.00 ( στο Δημοτικό Στάδιο) & 17.00-20.30( στον Άγιο Νικόλαο), για την 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023 . 

 

ε.3) Την έγκριση της αρ. πρωτ:14154/29-07-2022 εκδοθείσης  απόφασης 

αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Μακρή περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου 

Μεσσήνης & του Γηπέδου Ποδοσφαίρου  Λαζαρίνας στον σύλλογο « Ολυμπιακό 

Αναλήψεως» ως έδρας για τους επίσημους αγώνες της ομάδας & εναλλακτική έδρα 

καθώς και για προπονήσεις από 15-08-2022 έως 31-05-2023 Δευτέρα, Τρίτη, 

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και ώρες 15.00-18.00 ( στο Δημοτικό Στάδιο) & 

17.00-20.30( στον Άγιο Νικόλαο)  , για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και όχι 

πέραν της 31.12.2022. σύμφωνα με την αρ. 60330/18.02.2022 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ 746/Β/18.02.2022 άρθρο 4 παρ.3. 

 

στ) την έγκριση παραχώρησης ,στον « Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης » 

των τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης για αθλητικά προγράμματα και 

προπονήσεις, για το διάστημα από 01.09.2022 έως 30.06.2023  

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    134/2022. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

          Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

 

  

 

 ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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