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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

O Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Μεσσηνίας, 

προτίθεται να αγοράσει οικόπεδο, για να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Δομής Φιλοξενίας 

Ατόμων με Αυτισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Το 

ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους 

• Να βρίσκεται εντός οριοθετημένων οικισμών της περιοχής της Καλαμάτας (π.χ. Λέικα, 

Ξηροκάμπι, Σπιτάκια, Κατσαρέικα, Σπερχογεία, κ.α.). Ιδανική επιφάνεια του οικοπέδου 

περίπου στα 1.500,00 τ.μ. (να πληροί τις προϋποθέσεις κατάτμησης για 2 οικόπεδα, 

μεγαλύτερα των 700,00 τ.μ. το καθένα) ή 1.200,00 τ.μ.  (να πληροί τις προϋποθέσεις 

κατάτμησης για 2 οικόπεδα, το ένα μεγαλύτερο των 700,00 τ.μ. και το άλλο 500,00 τ.μ.). Θα 

μπορούσε ακόμα οι παραπάνω επιφάνειες να δημιουργούνται με 2 συνεχόμενα οικόπεδα. 

Συζητούνται και περιπτώσεις για μικρότερα οικόπεδα (μεγαλύτερα πάντως από 1.000,00 

τ.μ.). 

• Οικόπεδα εντός των σχεδίων του δήμου Καλαμάτας ή του Δήμου Μεσσήνης, με 

δικαίωμα δόμησης  μεγαλύτερο από 450,00 τ.μ. 

• Εντός των ορίων των παραπάνω περιοχών, όπου εντός αυτών υπάρχουν ημιτελή κτίσματα. 

Ιδανική επιφάνεια κτισμάτων μεγαλύτερη από 450,00 τ.μ. ή αν δεν είναι τόσα, να έχουν 

περίσσευμα δόμησης & κάλυψης. 

• Να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή 

σε περίπτωση που ανήκει σε εξ αδιαιρέτου περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και 

συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 

• Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, 

κατασχέσεις κλπ.)  και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νομική 

κατάσταση ενός ακινήτου. 

• Προτιμούμενα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα. 

• Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή περισσοτέρων 

ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της παρούσης, με την προϋπόθεση αυτά να 

δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να 



συνοδεύονται από κοινή αίτηση - δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των 

ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων. 

• Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου. 

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου 

Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας, στις Εργατικές Κατοικίες 

Ασύλου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09.00πμ έως τις 14.00. Ημερομηνία λήξης 

υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. και ώρα 14.00 μ.μ.  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή που έχει ορισθεί από το ΔΣ του Συλλόγου, 

πριν την οριστική απόφαση αγοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου Γονέων 

Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ν Μεσσηνίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 

09.00 έως τις 14.00 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου, Τηλέφωνο: 2721089978 και στην ιστοσελίδα 

του Συλλόγου www.autismmessinias.gr 

 
Για το ΔΣ του Συλλόγου 

Ο Πρόεδρος 

Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος 
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