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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORT S  

Γ ρ .  Λ αμ πρ ά κ θ 150 ,  18 535  Πε ι ρ α ιά σ 

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 102/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 8 η  

 
 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξουςιοδότηςη για αναθζςεισ νομικών γνωμοδοτήςεων και ςυναφείσ υπηρεςίεσ 
 
Σθν 20θ Μαρτίου 2019, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 48θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, ςτον Πειραιά, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των 
κεμάτων τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ   

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Δρ. Ελζνθ Καρφάκθ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ θ ανάκεςθ ςε κατθρτθςμζνουσ νομικοφσ εγνωςμζνου κφρουσ 
υπθρεςιϊν ςφνταξθσ γνωμοδοτιςεων.  

Ζπειτα ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 18θσ Μαρτίου 2019Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ 
υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ. 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Για τθ ςφνταξθ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ελιφκθςαν υπόψθ το κατωτζρω νομοκετικό πλαίςιο: 

1) Σου Ν.Δ. 496/1974 (Α’204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δημοςίου Δικαίου», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2) Σου Ν.2690/99 (Α’ 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ Διατάξεισ». 

3) Σου Ν. 3861/2010 (Α’ 112): «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

4) Σο Ν.4270/2014 (Α' 143)«Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) –δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

5) Σο Ν.4172/2013«Παρακράτηςη φόρου ειςοδήματοσ κατά την προμήθεια κάθε είδουσ αγαθϊν 
ή παροχήσ υπηρεςιϊν», άρ. 64. 

6) Σο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρθρωτικϊν μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ»(94 Α’), Άρκρα 107 ζωσ 126 
και Άρκρο 132, όπωσ ιςχφει.  

7) Σον Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8) Σου Π.Δ.19/2016 (Α’ 28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Τπηρεςιϊν τησ Ρυθμιςτικήσ 
Αρχήσ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).». 

9) Σο Π.Δ.80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει. 

10) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017) 

11) Σθν υπ’ αρικμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

12) Σθν υπϋαρικμ. 24/2018 Απόφαςθ Προζδρου περί τθσ ςυγκρότθςθσ νζων Επιτροπϊν 
Προμθκειϊν και Παραλαβισ Προμθκειϊν Σακτικοφ και Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και 
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Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ για προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ εξυπθρζτθςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ Ρ.Α.Λ. ζτουσ 2018 (ΑΔΑ: Ψ84346Μ445-Κ0Μ). 

13) Σθν υπ’ αρ. 75/2018 απόφαςθ τθσ Αρχισ με αντικείμενο τθν Ζγκριςθ του Προχπολογιςμοφ 
τθσ Αρχισ για το οικονομικό ζτοσ 2019, ανθρτθκείςα ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΜΔΠ46Μ445-6Σ8),  

14) Σθν υπ’ αρ. 597/2018 απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, με κζμα τθν ζγκριςθ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων Οικονομικοφ Ζτουσ 2019 (ΦΕΚ 345 Β/11.02.2019.).  

15) Σο γεγονόσ ότι το φψοσ των εκάςτοτε προχπολογιηομζνων προμθκειϊν και δαπανϊν είναι 
μικρότερο από το ποςό των 20.000 €.  

16) Σθν ιδθ διενεργοφμενθ ζρευνα αγοράσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ κατά προςζγγιςθ 
προεκτίμθςθ του κόςτουσ των προτεινομζνων προμθκειϊν, προκειμζνου να επιδιωχκεί θ 
καλφτερθ από οικονομικά και ποιοτικά κριτιρια προςφορά.  

Β. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

φμφωνα με το Άρκρο 125 του Ν.4389/2016: 

«4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει ςτην ανάθεςη ζργων, προμηθειϊν, καθϊσ και ςτην αγορά ή 
μίςθωςη ακινήτων για τισ ανάγκεσ τησ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ςφναψησ δημοςίων 
ςυμβάςεων και με τον Κανονιςμό Εςωτερικήσ Λειτουργίασ και Διαχείριςήσ τησ. Σο τίμημα τησ 
αγοράσ ή τησ μίςθωςησ ακινήτων καταβάλλεται από τουσ πόρουσ τησ Ρ.Α.Λ.» 

Επομζνωσ, θ Αρχι δφναται να αποφαςίηει τθν προμικεια υλικϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν, τισ 
οποίεσ κρίνει ότι είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ, επομζνωσ, παραδεκτϊσ φζρεται 
προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., θ ανωτζρω ειςιγθςθ του Προζδρου, και προβαίνει ςτθν αποδοχι 
αυτισ.  

2. Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Ο Πρόεδροσ αιτείται τθν εξουςιοδότθςθ προκειμζνου να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ τθσ εκπόνθςθσ γνωμοδοτιςεων ςε δικθγορικό γραφείο ι δικθγορικι 
εταιρεία, προσ υποςτιριξθ ειςθγιςεων επί κεμάτων τθσ Ρ.Α.Λ. που περιλαμβάνουν, μεταξφ 
άλλων, τισ με κωδικό αρικμό υποκζςεισ Α17/2019, Τπόκεςθ Α18/2019 και Τπόκεςθ Α19/2019, δι’ 
όλουσ τουσ λόγου και αιτιάςεισ που αναπτφχκθκαν με τθν από 18θσ Μαρτίου 2019 Ειςιγθςι του.  

Κατόπιν των ανωτζρω, προκφπτει θ ανάγκθ για τθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν από 
νομικοφσ, για τισ οποίεσ ηθτείται για πρϊτθ φορά θ εξουςιοδότθςθ του Προζδρου, προκειμζνου 
να προβεί ςτθν ανάκεςι τουσ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 
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Σθν ζγκριςθ των ανωτζρω υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Αρχισ, και τθν περαιτζρω 
χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων προσ τον Πρόεδρο, προκειμζνου να προβεί ςτισ ενζργειεσ, 
αναηιτθςθσ, ανακζςεων και ςφναψθσ ςυμβάςεων για τθν προμικεια των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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