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ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ’ αριθμ. 26558/2021 
σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών 
υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2021)» με αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 
2. Τις διατάξεις της  περ. ζ) της  παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των 

άρθρων 118 και 206 
4. Την υπ’ αριθμ. 1660/26523/30-12-2021 προηγούμενη απόφασή μας με την οποία 

αποφασίστηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών 
ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2021) στην εταιρεία «ΓΕΠΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 

5. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 26558/31-12-2021 σύμβασης του Δήμου με τον Ανάδοχο 
6. Το υπ’ αριθμ. 11105/10-06-2022 αίτημα του Αναδόχου 
7. Την από 24/06/2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
8. Το γεγονός ότι η ανάγκη της αιτούμενης μετάθεσης προέκυψε από την παρατεταμένη 

ενεργειακή κρίση η οποία εντάθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνθήκες οι 
οποίες επηρέασαν αρνητικά την έγκαιρη τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς με τα 
απαραίτητα υλικά από τους προμηθευτές του εξωτερικού, και οι οποίες δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθούν.  

9. Το γεγονός ότι η προμήθεια των συμβατικών ειδών, έστω και κατόπιν μετάθεσης του 
χρόνου παράδοσης αυτών, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου και την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των 
Δημοτικών κτιρίων και των περιβαλλόντων χώρων τους στη Δ.Ε. Χαλάστρας οι οποίες 
εξακολουθούν να υφίστανται. 

10. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά 30 ημέρες από τη 

λήξη της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουλίου 2022 
 

2. Τη χρονική παράταση της υπ’ αριθ. 26558/2021 σύμβασης ομοίως κατά τριάντα (30) 
ημέρες ήτοι μέχρι την 30/07/2022 χωρίς αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. 

 
 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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