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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ.  Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  

Τηλ.: 2131371966 Fax: 2131371888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 8 η  

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο. 

Την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 58η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη –
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της 
Ημερησίας Διατάξεως. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:   

Ουδείς 
 

Μέλος 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση, για έγκριση ενεργειών του Προέδρου  για την 
κατάρτιση συμβάσεων, απτομένων ζητημάτων λειτουργικής φύσεως της Αρχής και αφετέρου την 
παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για την προμήθεια εξοπλισμού και την ανάθεση σε 
κατηρτισμένους νομικούς εγνωσμένου κύρους υπηρεσιών σύνταξης γνωμοδοτήσεων και παροχής 
νομικών υπηρεσιών. 

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 18ης Νοεμβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν 
σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  

1. Του Ν.Δ. 496/1974 (Α’204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.2690/99 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις». 

3. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών 
ή παροχής υπηρεσιών», άρ. 64. 

6. Το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(94 Α’), Άρθρα 107 έως 126 
και Άρθρο 132, όπως ισχύει.  

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Του ΠΔ 19/2016 (Α’ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).». 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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10. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017) 

11. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

12. Την υπ΄αριθμ. 36/2019 Απόφαση Προέδρου περί της συγκρότησης νέας τριμελούς Επιτροπής 
Προμήθειας και τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών και Τακτικού και 
Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών 
και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΧΥ546Μ445-
ΩΘ7), 

13. Τον Την υπ’ αρ. 75/2018 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού 
της Αρχής για το οικονομικό έτος 2019, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΜΔΠ46Μ445-6Τ8),  

14. Την υπ’ αρ. 597/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με θέμα την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019 (ΦΕΚ 345 Β/11.02.2019.).  

15. Την υπ’ αριθμ. 124/2019 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα «Τρίτη 
αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2019» (ΑΔΑ: ΩΓ9Ω46Μ445-ΠΟ0). 

16. Το γεγονός ότι το ύψος των εκάστοτε προϋπολογιζομένων προμηθειών και δαπανών είναι 
μικρότερο από το ποσό των 20.000 €.  

17. Την ήδη διενεργούμενη έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατά προσέγγιση 
προεκτίμηση του κόστους των προτεινομένων προμηθειών, προκειμένου να επιδιωχθεί η 
καλύτερη από οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια προσφορά.  

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ:  

1. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016:  

«3. Πόροι της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις 
ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
από διεθνείς οργανισμούς.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016: 

«4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει στην ανάθεση έργων, προμηθειών, καθώς και στην αγορά ή 
μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίμημα της 
αγοράς ή της μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Ρ.Α.Λ.» 

Επομένως, η Αρχή δύναται να αποφασίζει την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα, με αντικείμενο συναφή με τον σκοπό της. Επιπλέον, δύναται να αποφασίζει την 
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προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών, τις οποίες κρίνει ότι είναι αναγκαία για την εκτέλεση 
του έργου της, επομένως, παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η ανωτέρω εισήγηση 
του Προέδρου, και προβαίνει στην αποδοχή αυτής.  

2. Υπαγωγή  

Ο Πρόεδρος αιτείται προς λήψη εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για τα κάτωθι:  

Α. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  

α) Την προμήθεια εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών πρόσβασης σε τράπεζα νομικών 
δεδομένων, από δύο διαφορετικών υπηρεσιών παρόχων (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

β) Την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης μισθολογικών καταστάσεων και παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης εφαρμογής Μισθοδοσίας της Χρήσης 2020 από εταιρεία πληροφορικής για τις 

ανάγκες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ενδεικτικός ΚΑΕ 0433). 

γ) Την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης του έτους 

2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Η κάλυψη της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με χρέωση του 

ΚΑΕ 0439 «Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες».  

δ) Την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία την παροχή  λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών 

αναφορικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2020 

(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

ε) Την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού της 

εφαρμογής Λογιστικής Δημοσίου που διαθέτει το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 

(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

στ) Την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης της 

Πληροφοριακής Υποδομής της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

ζ) Προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του ερχόμενου έτους 2020 (ενδεικτικός 

ΚΑΕ 0439). 

η) Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το έτος 2020. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον ΚΑΕ 0831 

«Ταχυδρομικά Τέλη».  

θ) Την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της κάλυψης των τεχνικών αναγκών της Αρχής, ήτοι της 

τεκμηρίωσης μέσω χρήσης στατιστικών δεδομένων κίνησης πλοίων για την καλύτερη τεκμηρίωση 

και διαχείριση υποθέσεων της ΡΑΛ (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

ι) Την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα για την προμήθεια λαμπτήρων LED 

για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης των 

εργαζομένων της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439 ή 1899). 

ια) Την ανάθεση εργασιών εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / φωτισμού LED 

(ενδεικτικός ΚΑΕ 0419). 
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ιβ) Τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης προς εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρχής 

αναφορικά με τις μετακινήσεις των μελών και των στελεχών της Αρχής εντός και εκτός Αθηνών 

(ενδεικτικός ΚΑΕ). 

ιγ) Την προμήθεια δωροκαρτών για τα τέκνα των υπαλλήλων της Αρχής ενόψει της εορτής των 

Χριστουγέννων του έτους 2019 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0859). 

Β. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο Πρόεδρος αιτείται προς λήψη εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων σε δικηγορικό γραφείο 
ή δικηγορική εταιρεία εγνωσμένου κύρους επί ζητημάτων ναυτικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, 
δικαίου ανταγωνισμού και αστικού δικαίου, προς υποστήριξη εισηγήσεων επί θεμάτων της Αρχής 
που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό υποθέσεων Α38/2019, Α39/2019, 
Α40/2019 και Α41/2019 (ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439).  

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για έγκριση των προμήθειών υλικών και υπηρεσιών 
και σχετικής εξουσιοδότησης του Προέδρου.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της προμήθειας των ανωτέρω υπηρεσιών και υλικών, για την κάλυψη των αναγκών 
της Αρχής, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο, προκειμένου να 
προβεί στις ενέργειες, αναζήτησης, αναθέσεων και σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια των 
ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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