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ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009-10.
Στη έκτακτη συνεδρίαση της 30-6-2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του « Ιδρύµατος Υποτροφιών
Γεώργιος Αχιλλέως Αλλαµανή » αποφάσισε τη σύνταξη ∆ιακήρυξης – Πρόσκλησης σε δηµοπρασία για
την εκµίσθωση οικοπέδου του ως υπαίθριου parking και την προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών για το
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 από την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης της εκµίσθωσης του ως άνω
οικοπέδου.
Ήδη το Γραφείο Κληροδοτηµάτων της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Λάρισας ως εποπτεύουσα
αρχή έχει επιτρέψει στο Ίδρυµα να διενεργήσει την δηµοπρασία για την εκµίσθωση ως υπαίθριου
parking του ιδιόκτητου οικόπεδου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αβέρωφ-Αλλαµανή και Τζέλλα ,
εκτάσεως 1776 τ.µ.
∆ιευκρινίζεται ότι στον ως άνω χώρο και µέχρι στις 31-1-2009 λειτουργούσε επί 10-ετίες υπαίθριο parking
από ιδιώτη µισθωτή και από τα έσοδα της µίσθωσης το Ίδρυµα ,από το 1982 που δραστηριοποιείται, έδωσε
περίπου 300 υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπ/σης του Ν. Καρδίτσας
(ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) που συνεχίζουν σπουδές σε Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπ/σης και µέχρι περατώσεως των
σπουδών σ’ αυτές.
Για το προηγούµενο Ακαδηµαϊκό έτος 2008-09 ως γνωστό το Ίδρυµα χορήγησε δύο(2) Υποτροφίες των 2.500
Ευρώ ανά έτος σε δύο αριστούχους που κατάγονταν από το Ν. Καρδίτσας και ήταν περισσότερο ενδεείς από τους
υπόλοιπους υποψήφιους σε οικονοµικά µέσα.
Το ∆.Σ του Ιδρύµατος είναι αισιόδοξο ότι πολύ σύντοµα και χωρίς πολλές πλέον γραφειοκρατικές
διαδικασίες το Ίδρυµα θα εκµισθώσει το εν λόγω οικόπεδο αποκτώντας τα απαραίτητα έσοδα που
απαιτούνται για τη συνέχιση του σκοπού που οραµατίσθηκε ο διαθέτης «Γεώργιος Αχιλλέως
Αλλαµανής», δηλαδή τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους σπουδαστές των Τεχνικών
Σχολών του Ν. Καρδίτσας για τη συνέχιση των σπουδών στην αµέσως Ανώτερη Βαθµίδα.
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