
    

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.  63 

 

Της 4
ης

 έκτακτης µε τηλεδιάσκεψη,  συνεδρίασης που έγινε την  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 

2021, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 2480/85/20-1-2021 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία Αντιπρόεδρος,  Καρακατσάνη Αντωνία,  

Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 

Κοτέας Αλέξανδρος και Μανωλάκος Κυριάκος  

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 

184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία. 

  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά»  κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 26
η
 Μαρτίου 2021 

(26/03/2021). 

 

  Η Ο.Ε συνεδριάζει εκτάκτως µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα  µε τις µε αριθµ. 40 & 163 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυασµό µε το άρθρο  75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 & 184 

του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )   « Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της 

διάδοσής του » για κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέµα, προκειµένου 

να διευκολυνθεί η αποπεράτωση του έργου 

 

 Η Ο.Ε. ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη της µε αριθ. πρωτ. 918/85/2021 εισήγησης 

της ∆/νσης  Οδοποιίας – Αποχ/σης - Τµήµα  Οδικών Έργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας και της µε αρ. 

26/18-1-2021 θετική γνώµη του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.  

 

 Η εισήγηση της ∆/νσης  Οδοποιίας – Αποχ/σης - Τµήµα  Οδικών Έργων & ∆ηµ. 

Συγκοινωνίας έχει ως εξής: 
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  Ο.Ε. αφού είδε  την πιο πάνω εισήγηση και τη θετική γνώµη του Αυτοτελούς Τµήµατος 

∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

 

 Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

αρ. 40  του Ν. 4735/20, του Ν. 4412/2016 και του Ν.4683/2020 (Α83-10.04.2020) 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική 

συζήτηση,  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, 

 

2. Εγκρίνει την παράταση Εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης 

Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 26
η
 

Μαρτίου 2021 (26/03/2021. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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