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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, την 06.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς
ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΕΛΗ» κ.
Αντωνίου Φωτόπουλου, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας Δρ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ
Α.Ε., στην Αθήνα, επί τής οδού Παλαιολόγου Μπενιζέλου αριθ. 5, όπου και η
έδρα του Ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού σε τακτική συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αντώνιος Γ. Φωτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., 2)
Κωνσταντίνος Α. Μαρίνος, Γραμματέας του Δ.Σ. 3) Χρήστος Γ. Φωτόπουλος,
Ταμίας του Δ.Σ. και 4) Αναστασία Α. Μπάμπου, Μέλος του Δ.Σ.
Μετά τη διαπίστωση ότι υφίσταται η νόμιμος απαρτία, διαβάζονται και
επικυρώνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδριάσεως.
Θέμα : Επιλογή υποτρόφων
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντ.
Φωτόπουλος, αναφέρεται στην πρόσκληση του Ιδρύματος για χορήγηση
υποτροφιών και γαμήλιου βοηθήματος στους έχοντες τα σχετικά προσόντα
για την περίοδο 2015/2016. Επισημαίνει ότι το Ίδρυμα έκανε περαιτέρω
προσπάθειες να δημοσιεύσει την πρόσκληση κατά το μήνα Σεπτέμβριο, όχι
μόνο στην εκδιδόμενη στην Αθήνα εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», αλλά και με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος,
του Δήμου Τριπόλεως και στα Λύκεια Τριπόλεως. Επίσης αναρτήθηκε στην
σχετική ιστοσελίδα της Εποπτεύουσας Αρχής Πατρών καθώς και στην
ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφερείας Πελοποννήσου.
Στη συνέχεια, αφού γνώρισε στο Δ.Σ. ότι δεν υπεβλήθη κανένας φάκελος για
τη χορήγηση βοηθήματος γάμου, θέτει υπόψη των μελών τους φακέλους με
τα σχετικά στοιχεία των υποψηφίων υποτρόφων προς συζήτηση και λήψη
απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και αξιολόγηση των
υποβληθέντων στοιχείων ομόφωνα επιλέγει πέντε (5) υποτρόφους, που
καταρχήν πληρούν όλα τα κριτήρια της προκήρυξης, στους οποίους θα
χορηγηθούν υποτροφίες, συνολικού ύψους 16.000 ΕΥΡΩ. Ειδικότερα,
επελέγησαν, με σειρά κατατάξεως, οι :
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1) Κωνσταντίνος Κοράκης του Χαραλάμπους και της Παρασκευής, κάτοικος
Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός Καλαβρύτων 14-16 Β, Α.Δ.Τ. ΑΖ 223918,
φοιτητής στο 1ο έτος του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Ιατρικής, με το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως για δέκα
(10) μήνες ετησίως,
2) Κωνσταντίνα Μπέριου του Ευάγγελου και της Αντωνίας κάτοικος
Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός Παπαναστασίου 18-20, Α.Δ.Τ. ΑΖ 723114,
ο
φοιτήτρια στο 1 έτος του Παν/μίου Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής, με το ποσό
των τετρακοσίων (400,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως για δέκα (10) μήνες ετησίως,
3) Παναγιώτα Παπαγιάννη του Γεωργίου και της Σταυρούλας, κάτοικος
Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός 25ης Μαρτίου 50, Α.Δ.Τ. ΑΙ 781240, φοιτήτρια στο
1ο έτος του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, με το ποσό των τετρακοσίων
(400,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως για δέκα (10) μήνες ετησίως,
4) Ορέστης Λυγδάς του Γεωργίου και της Μαρίας κάτοικος Τριπόλεως
Αρκαδίας, οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, Α.Δ.Τ. ΑΖ 224280, φοιτητής στο 2ο
έτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών, με το ποσό των διακοσίων (200,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως για δέκα
(10) μήνες ετησίως και
5) Ανδρονίκη Τουρλούκη του Βασιλείου και της Αφροδίτης, κάτοικος
Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός 28ης Οκτωβρίου 71, Α.Δ.Τ. ΑΚ 358943, φοιτήτρια
στο 1ο έτος του Πολυτεχνείου Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με το
ποσό των διακοσίων (200,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως για δέκα (10) μήνες ετησίως.
Στη συνέχεια δίδεται η εντολή προς τις υπηρεσίες του Ιδρύματος να προβούν
στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτέλεση του σκοπού του με βάση την
παραπάνω απόφαση.
Μετά από αυτό, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η
συνεδρίαση στις 13.30
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