
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ  
ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Το κοινωφελές Ίδρυµα Υποτροφιών  
Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαµανή 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ 
 
Εκτίθεται σε πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση, µε χρονική 
διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, του οικοπέδου ιδιοκτησίας του που 
βρίσκεται στην Καρδίτσα και περιβάλλεται από τις οδούς Αλλαµανή, 
Αβέρωφ και Τζέλλα, εκτάσεως 1.776 τ.µ. Το οικόπεδο αυτό 
εκµισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα και µε 
αποκλειστικό σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων. 
 
Η δηµοπρασία που γίνεται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και 
του Β.∆. της 30/11-4/12/1939, θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Ιδρύµατος (Χαρίτου 5, Καρδίτσα)  
 

την Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 2009 
και από ώρα 10.00 π.µ έως 12.00 µ., 

 
ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής και σε αυτήν  µπορεί να λάβει µέρος κάθε 
φυσικό πρόσωπο µόνιµος/η κάτοικος της Ελλάδας ή νοµικό πρόσωπο 
που έχει έδρα στην Ελλάδα, µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 
του. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει πρέπει να καταθέσει (α) 
γραµµάτιο παρακαταθήκης χρηµατικού ποσού € 6.000 ή ισόποση 
εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισµένης στην Ελλάδα, (β) 
δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των όρων της 
µίσθωσης που θα συναφθεί και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς 
και ότι εξέτασε το µίσθιο και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και 
(γ) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών 
της δηµοπρασίας και του µισθωτηρίου συµβολαίου. Ως αρχική τιµή 
µηνιαίου µισθώµατος για την εκκίνηση της δηµοπρασίας ορίζεται το 
ποσόν των 2.500 Ευρώ µηνιαίως.  
 
Ολόκληρο το κείµενο της Προκήρυξης, η οποία περιλαµβάνει αναλυτικά 
όλους τους όρους της µισθωτικής σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον 
πλειοδότη που θα αναδειχθεί από την δηµοπρασία, µπορεί να 
παραλάβει κάθε ενδιαφερόµενος από το γραφείο του Ιδρύµατος (οδός Ν. 
Χαρίτου 5, Καρδίτσα, τηλ.-φαξ 2441027711)  ή να το αναζητήσει στον 
δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος στην διεύθυνση 
www.allamanis.gr/idryma/doku.php/invitation. 
 

Καρδίτσα, 22 Ιουλίου 2009 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 


