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Στην Αθήνα σήμερα, την 06.10.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 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  για γαμήλιο βοήθημα για την περίοδο 2017/2018 
 
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντ. 
Φωτόπουλος, αναφέρεται στην από 20.07.2017 πρόσκληση του Ιδρύματος 
καθώς και στην από 19.07.2017απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου 
αποφασίστηκε το Ίδρυμα να μη διαθέσει κανένα ποσό για χορήγηση νέων 
υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 παρά μόνο δύο (2) 
γαμήλια βοηθήματα εκ ποσού εκάστου έως 4.000 €, προκειμένου το Ίδρυμα 
να συνεισφέρει - με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει - στην αντιμετώπιση τού 
οξέος δημογραφικού προβλήματος και τής οικονομικής κρίσης, που πλήττει 
κυρίως τους νέους σε ηλικία πολίτες.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 
το Ίδρυμα έλαβε μόνο μία (1) αίτηση για γαμήλιο βοήθημα και την θέτει 
υπόψη των μελών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αξιολόγηση των 
υποβληθέντων στοιχείων ομόφωνα αποφασίζει ως εξής: 
 
Απορρίπτει την αίτηση λόγω μη πληρώσεως τής προϋποθέσεως τής 
αριστεύσεως τής υποψηφίας κατά την απόλυσή της από το Λύκειο τής 
Τριπόλεως. 
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Στη συνέχεια δίδεται η εντολή προς τις υπηρεσίες του Ιδρύματος να προβούν 
στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.  
 
Μετά από αυτό, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η     
συνεδρίαση στις  12.00. 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    
Αντώνιος Γ. Φωτόπουλος                        Κωνσταντίνος Α. Μαρίνος 
 
 
 
Ο ΤΑΜΙΑΣ                                                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 
 
 
Χρήστος Γ. Φωτόπουλους                            Αναστασία Α. Μπάμπου                                                                       

             
 


