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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  
02ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/10-02-2023  
 

Στην Καλλιθέα, σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
του, κ. Τζώρτζη Δελατόλα, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας 
«ΔΗΚΕΚ» που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), 
δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ  1  

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2  

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 3  

4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥΡΗ  4  

5 -- 5  

6 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΡΑ 6  

7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 7  

8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ 8  

9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 9  

10 ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 10  

11 -- 11  

 
Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 
3ο Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 

2021 σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ( Ν ο  1 1 )  
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την έκθεση πεπραγμένων της 

Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 256 του 
Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

* Κατά ψήφισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Βασίλειος Μπουκουβάλας  (άρθρο 89 
παρ.4 ν.3852/2020). 

Α κ ο λ ο υ θ ε ί  η  έ κ θ ε σ η  π ε π ρ α γ μ έ ν ω ν  τ η ς  Δ Η Κ Ε Κ  γ ι α  τ ο  έ τ ο ς  2 0 2 1  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 91ΚΓΟΡ5Ω-Ε7Χ



 

2 

 

• ΔΗΜΟΤΙΚΗ  

• ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

• ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

•  

••   ΔΔ ΗΗ .. ΚΚ .. ΕΕ .. ΚΚ ..   

••   ΔΔ ΗΗΜΜΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΙΙ ΘΘΕΕ ΑΑ ΣΣ   

  

  

••   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΠΠ ΡΡ ΑΑΓΓΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   22002211   
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• ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ  2021 

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» προήλθε ύστερα από τη 
συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) του 
Δήμου Καλλιθέας που δημιουργήθηκε το 1989, με σκοπό να προσφέρει πολιτιστικό και κοινωνικό 
έργο στο λαό της Καλλιθέας και της Δημοτικής Επιχείρησης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) που ιδρύθηκε το 1995.    
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. συστάθηκε στις 17/02/2009 ΦΕΚ 295 τ, Β΄.  Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο του Δήμου Καλλιθέας μέσω του οποίου 
αναπτύσσεται και επιτελείται το κοινωφελές έργο του Δήμου και η συνεχής επικοινωνία με τις 
ευπαθείς ομάδες των δημοτών μας. 
 Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 – 270 του Ν. 3463/2006 και από τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  Διατηρεί παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, τα οποία ασφυκτικά ενισχύθηκαν, κυρίως σε ότι αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, 
τον έλεγχο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας όντας φορέας γενικής Κυβέρνησης. 
 Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας είναι η οργάνωση λειτουργιών ή 
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες, που 
αναφέρονται στους τομείς της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, της Παιδείας του 
Πολιτισμού, του Αθλητισμού και του Περιβάλλοντος.  Αποτελεί μία από τις δύο δημοτικές επιχειρήσεις 
του Δήμου Καλλιθέας.   
 Η Επιχείρηση διοικείται από (11) ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.: 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης είναι αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.      Ο 
Διευθυντής της Επιχείρησης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.   
Η οργάνωση και η στελέχωση ανά τομέα της επιχείρησης, έχει ως ακολούθως: 

• ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Τμήμα Διοίκησης - Τμήμα Οικονομικού   

• ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Τμήμα Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.)   
Τμήμα Παιδείας Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  

• ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας (Σχολές Χορού)   

• ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Δομές Βοήθεια Στο Σπίτι & Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας  
Τμήμα Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας  

Οι δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για το 2021 έχουν ως εξής: 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
Η Διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και το  (11) ενδεκαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, πού ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας.  Κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, πλαισιώνονται από τον Διευθυντή της επιχείρησης και από το διοικητικό 
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προσωπικό, (5) πέντε εργαζόμενοι.  Συντονίζει, ελέγχει και παρακολουθεί την πορεία των δράσεων 
και επεμβαίνει, όποτε χρειάζεται, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ  

Οι Ερασιτεχνικές Σχολές Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Καλλιθέας, είναι αναγνωρισμένες από το κράτος και προσφέρουν 
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο σε όλους τους Δημότες. 

 Τα δίδακτρα είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ιδιωτικές σχολές.  Στις σχολές διδάσκονται 
όλα τα είδη χορού όπως: Ρυθμική, Μπαλέτο, Σύγχρονο, Τζαζ, Λάτιν-Ευρωπαϊκοί και Χορευτική 
Γυμναστική, από πεπειραμένους καθηγητές. 

Τα βασικά κριτήρια για την ένταξη των μαθητών στα τμήματα είναι η ηλικία τους και το 
επίπεδο τους στο χορό.  Οι σχολές απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών (τα μαθήματα 
παρακολουθούν μαθητές από 3,5 ετών και άνω).   
Η σχολική χρονιά 2020-2021 έκλεισε με σύνολο μαθητών (150) εκατό πενήντα. 
• Στην Α’ σχολή λειτούργησαν συνολικά (9) εννέα τμήματα χορού: 
1 τμήματα ρυθμικής νηπίων 
3 τμήματα κλασικού μπαλέτου 
3 τμήματα μοντέρνου χορού  
2 τμήματα Λάτιν – Ευρωπαϊκών 
• Στη Β’ σχολή λειτούργησαν συνολικά (13) δεκατρία τμήματα χορού: 
2 τμήματα ρυθμικής νηπίων 
6 τμήματα κλασικού μπαλέτου 
3τμήματα μοντέρνου χορού  
2 τμήματα Λάτιν – Ευρωπαϊκών  
 
 

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

Οι δομές «Κοινωνική Μέριμνα» & «Βοήθεια Στο Σπίτι» άρχισαν να λειτουργούν στο Δήμο 
Καλλιθέας το 2000 και 2003 αντίστοιχα.  Παρέχουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένα, μοναχικά, άπορα, 
άτομα, που έχουν ανάγκη από κάποιου είδους βοήθεια. 

Η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους αφορά:  
Υποστηρικτική κοινωνική εργασία, συνεργασία με αρμόδιους φορείς, συνοδεία σε νοσοκομεία, (με 
αυτοκίνητο που παραχωρήθηκε στη Δημοτική επιχείρηση, από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για 
το σκοπό αυτό), θεώρηση ιατρικών βιβλιαρίων, κατάθεση δικαιολογητικών σε διάφορους δημόσιους 
φορείς,  παρακολούθηση της υγείας των εξυπηρετούμενων, οικιακή βοήθεια, εξωτερικές εργασίες, 
ελαφριά καθαριότητα του χώρου κατοικίας, συντροφιά.   Επίσης παρέχεται συσσίτιο καθημερινά σε 
απόρους, με την βοήθεια των ενοριών του Δήμου μας. 

Η Κοινωνική Μέριμνα Ηλικιωμένων συνολικά απασχολεί 8 άτομα: κοινωνική λειτουργό,  
νοσηλεύτριες, οικιακούς βοηθούς και  φυσιοθεραπευτές. 

Κατά το έτος 2021 πέραν των καταγεγραμμένων περιστατικών των δομών εξυπηρετήθηκαν 
ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πολιτών που βρέθηκαν σε ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας,  λόγω του 
covid 19.  320 άτομα εξυπηρετήθηκαν. Σιτίζονταν καθημερινά 45 άτομα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σ.Κ.Ο.  

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 Το 2021 είχαμε συνολικά 250  αιτήματα εκ των οποίων τα 25 ήταν παραπομπές.   Έξι (6) 

οικογένειες παρακολουθούνται στην υπηρεσία υποχρεωτικά κατόπιν Εισαγγελικής  απόφασης. 
• Επικοινωνία – συνεργασίες με άλλους φορείς: Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, Εισαγγελία 

Ανηλίκων Πειραιά, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών,  Δημοτικά Ιατρεία, Γραφείο 
Πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας, Κέντρο πρόληψης ουσιοεξαρτήσεων «Σταθμός», Υπηρεσία 
απεξάρτησης 18άνω, Δ΄ ΚΕΣΥ,  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Ινστιτούτο 
Υγείας του παιδιού, Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 
υγείας, Συνήγορο του παιδιού, Φιλανθρωπικό Σωματείο “Οι φίλοι του παιδιού”, ΚΔΑΠ Καλλιθέας, 
ΕΕΕΚ Καλλιθέας, 1οΕιδικό δημοτικό σχολείο Καλλιθέας, Στέγη προσφύγων Καλλιθέας, 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλλιθέας, Οργανισμός παιδικής αγωγής και Άθλησης .  

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Κ.Π.Ν .  

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.) έχει ως κύριο στόχο να φέρει τους πολίτες σε μια 
πρώτη επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και την παροχή έγκυρης και 
έγκαιρης ενημέρωσης.   

Το Κ.Π.Ν. σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών 
παρέχει υπηρεσίες όσον αφορά: 

-Χρήση Η/Υ  
-Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet. 
-Χρήση Η/Υ του Κέντρου για αναζήτηση εστιασμένων στοιχείων στο διαδίκτυο υπό την 

παρακολούθηση υπεύθυνου. 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  Κ.Δ.Α.Π.  

Η Δημοτική Επιχείρηση λειτουργεί δύο Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.), με χρηματοδότηση από την Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α..  Ο  θεσμός της δημιουργικής απασχόλησης απαντά στην ανάγκη των γονέων, ιδίως των 
εργαζομένων, για απασχόληση των παιδιών πέρα από το επίσημο σχολικό ωράριο.   Εξυπηρετούμε 
ετησίως 62 οικογένειες. 

Στα κέντρα απασχολούνται συνολικά (8) οκτώ άτομα (εκπαιδευτικοί και  καθαρίστριες) και 
έχουν ωφεληθεί από τις υπηρεσίες τους εκατοντάδες παιδιά, οικογενειών της Καλλιθέας και των 
όμορων δήμων.  Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του δήμου μας παρέχουν υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου δωρεάν στους πολίτες.  

Το πρόγραμμα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιλαμβάνει ώρες μελέτης, 
για κάλυψη προηγούμενων διδακτικών «κενών» των μαθητών με  ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική 
γλώσσα και ώρες δημιουργικής απασχόλησης.  

Στις ώρες της δημιουργικής απασχόλησης, ανάλογα με τα εκπαιδευτικά μέσα που υπάρχουν 
σε κάθε κέντρο, την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών 
καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος του κάθε κέντρου, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. επέδειξε και εξακολουθεί να 

αποδεικνύει κάθε μέρα στην πράξη, ότι είναι αποτελεσματική.  Σε μια περίοδο βαθειάς υγειονομικής 
και οικονομικής κρίσης λειτουργεί με ταχύτητα, σχέδιο και μεθοδικότητα.   

Σκοπός μας είναι να λειτουργούμε με  ισχυρές βάσεις και να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα 
που σήμερα ισχύουν. 

Λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες κάθε ηλικίας και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό 
έργο του Δήμου, και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και κατοίκους της 
Καλλιθέας. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Η.Κ.Ε.Κ. 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Καλλιθέα, 13/02/2023 

O Πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. 
Τζώρτζης Δελατόλας 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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