
 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα:  Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οργανισμού 

Άθλησης και Πολιτισμού (ΟΑΠ) Κορυδαλλού 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2021 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠ 

Θεοχάρης Νικολάου και Φιλιώ Μπακαούκα που εκπροσωπούν τη δημοτική 

παράταξη «Μαζί» για τον Κορυδαλλό με επιστολή (Α.Π.13) προς τον πρόεδρο 

του ΔΣ ΟΑΠ Κορυδαλλού ζητούν εκ νέου ενημέρωση για τα τιμολόγια εξόδων 

του οργανισμού για το έτος 2020, σε συνέχεια σχετικού έγγραφου αιτήματος 

(8/1/21, Α.Π. 4) της κας Μπακαούκα, αίτημα στο οποίο επανήλθε και μέσω e-

mail στις 25/2/2021. Μάλιστα ενημερωνόμαστε πως ομοίως είχε ζητήσει 

σχετική ενημέρωση ο προηγούμενος εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης, 

κ Γιαννόπουλος με το από 23/4/20 έγγραφο (A.Π. 31).  

Εντούτοις, για κανένα από τα παραπάνω αιτήματα, εδώ και έναν χρόνο, δεν 

έχει λάβει το «μαζί» για τον Κορυδαλλό επίσημη απάντηση, με αποτέλεσμα, 

να είναι αδύνατον να καταθέσουν άποψη για την τριμηνιαία έκθεση εσόδων-

δαπανών του ΟΑΠ που συζητήθηκε στις 26/2/21.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο, πως ενώ τη μεγαλύτερη περίοδο 

του 2020 οι δραστηριότητες του ΟΑΠ ήταν κλειστές ή υπολειτουργούσαν, 

όπως Πολιτιστικός Σεπτέμβρης, κλειστά γυμναστήρια κλπ., τα έξοδα του ΟΑΠ 

είναι, όπως ενημερωνόμαστε, πλέον του ενός εκατομμυρίου ευρώ,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2020 και ποια τα 

συνολικά του έξοδα; 

2. Ποια είναι αναλυτικά η αξία, η περιγραφή και ο σκοπός καθενός εκ των 

τιμολογίων που χρεώθηκαν στον ΟΑΠ;  
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3. Ποια είναι αναλυτικά τα έξοδα παραστάσεως του προέδρου του ΟΑΠ;  

4. Ποια είναι αναλυτικά τα έξοδα κινήσεως και αποζημιώσεως των μελών 

του ΔΣ;  

5. Ποιες είναι οι αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και για 

ποιες υπηρεσίες αμείφθηκαν;  

6. Γιατί τα έξοδα τηλεφωνίας, με κλειστές τις περισσότερες δομές, είναι 

9.939€;  

7. Υπάρχουν σχετικά τιμολόγια για τα έξοδα τηλεφωνίας; 

8. Πόσες απευθείας αναθέσεις έγιναν, για ποιες υπηρεσίες και με ποιες 

αμοιβές και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών όπου 

έγιναν απευθείας αναθέσεις;  

9. Πόσα χρήματα δόθηκαν στον Αθλητικό Όμιλο, με ποια τιμολόγια και για 

ποιους λόγους; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




