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ΑΠΟΦΑΗ 77/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 42η
ΘΕΜΑ 5ο: «Μεταβολή πιςτώςεων του Τακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων τησ Ρυθμιςτικήσ
Αρχήσ Λιμζνων Οικονομικοφ Έτουσ 2018».
Σθν 23θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 11:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 42θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, 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
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Μπίτασ Δθμιτριοσ

Ειςθγθτισ

2. Γρίνοσ πυρίδων

Μζλοσ

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ θ αναμόρφωςθ
του Προχπολογιςμοφ του 2018, ιτοι τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, για τθν καλφτερθ διαχείριςθ
των πιςτϊςεων τθσ Αρχισ, ζναντι των πραγματικϊν και υφιςταμζνων αναγκϊν αυτισ, εν όψει του
γεγονότοσ ότι δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςτον Προχπολογιςμό τθσ Αρχισ.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου τθσ
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, κ. Ακανάςιο Σορουνίδθ, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από
20.11.2018 Ειςιγθςι 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 οι παρακάτω νόμοι και εγκφκλιοι:
1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 94, Άρκρα 108 ζωσ 126),
ωσ ιςχφει.
2) Ο Ν.4446/2016«Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Τζλθ-Παράβολα, Οικειοκελισ
αποκάλυψθ φορολογθτζασ φλθσ παρελκόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ,
Τροποποιιςεισ του ν. 4270/2014 και λοιπζσ διατάξεισ.» (Αϋ240, άρκρα 75-91), ωσ ιςχφει.
3) Ο Ν.4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.» (Α' 176), ωσ ιςχφει.
4) Ο Ν.4270/2014«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.» (Αϋ143, άρκρα 63 παρ. 4β, 173), ωσ
ιςχφει.
5) Σο Π.Δ.19/2016«Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).» (Αϋ28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ιςχφουν τα άρκρα 1,6,7,9 ζωσ 15).
6) Σο Π.Δ. 80/2016«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ ιςχφει.
7) Η υπ’ αρικμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαςη του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ
Πολιτικήσ για τον «Οριςμόσ μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017).
8) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018απόφαςη του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ
για τον «Οριςμό μζλουσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
9) Σθν ζγκριςη του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ
Λιμζνων Οικονομικοφ Ζτουσ 2018 από τουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (ΑΔΑ: 6ΧΕΘ46Μ445-Π95).
10) Σθν υπ’ αριθμόν Α.Π. οικ. 2/52342/ΔΠΓΚ/4-7-2018 εγκφκλιο του Τπουργοφ Οικονομικϊν
«Αναμόρφωςθ των εγκεκριμζνων αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων Γενικισ
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Κυβζρνθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ
ωσ ειδικοί φορείσ, πλθν ΟΤΑ και φορζων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (Αϋ314).
11) Σθν από 25.09.2018 υπ’ αριθμόν Α.Π. οικ. 2/69327/ΔΠΓΚ/25-9-2018,«Αναμόρφωςθ των
εγκεκριμζνων αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί
φορείσ, πλθν ΟΤΑ και φορζων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (Αϋ4300) αναρτθκείςα
ςτθν Διαφγεια (ΑΔΑ 6ΙΗ4Η-ΡΕΔ).
12) Σθν υπ’ αρ. 71/2018 απόφαςη τησ Αρχήσ με αντικείμενο τθν παροχι «Εξουςιοδότθςθσ για
προμικεια υλικοφ και λογιςμικοφ πλθροφορικισ, μθχανικοφ, μθχανολογικοφ, δικτυακοφ,
λοιποφ εξοπλιςμοφ και ςυναφϊν εργαςιϊν εγκατάςταςθσ και ανακζςεισ νομικϊν και λοιπϊν
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν» για τθν Διενζργεια Προμθκειϊν, ανθρτθκείςα ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ
Ψ0Η746Μ445-Η33).
13) Σθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και τθσ ορκισ απεικόνιςθσ
και εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.
14) Σο γεγονόσ ότι θ ΡΑΛ ζχει ενταχκεί ςτο μθτρϊο των φορζων τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ τθσ
ΕΛΣΑΣ.
15) Σο γεγονόσ ότι θ ΡΑΛ ζχει δικοφσ τθσ πόρουσ και δεν επιβαρφνει τον Κρατικό Προχπολογιςμό
με αποτζλεςμα θ παροφςα απόφαςθ να μθν ζχει επίπτωςθ ςτα δθμοςιονομικά ςτοιχεία του
κράτουσ.
16) Σο γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι του παρόντοσ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ
του προχπολογιςμοφ τθσ ΡΑΛ.
17) Σο γεγονόσ τθσ ανεπάρκειασ των πιςτϊςεων του ΚΑΕ εξόδων 71.23, 71.24 και 71.29.
Β. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
1. Αρμοδιότητα
φμφωνα με το Άρκρο 124 του Ν.4389/2016 «…3. Τα ζςοδα τθσ Ρ.Α.Λ. ειςπράττονται ςτο όνομα
και για λογαριαςμό τθσ και κατατίκενται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, τθ διαχείριςθ του
οποίου ζχει θ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςισ τθσ
(π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ρ.Α.Λ., κακορίηονται τα όργανα, ο τρόποσ και θ
διαδικαςία είςπραξθσ των πιο πάνω χρθματικϊν ποςϊν. Οι δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτον
προχπολογιςμό τθσ Ρ.Α.Λ. διαμορφϊνονται ετθςίωσ με απόφαςθ αυτισ για να καλφψουν το
πρόγραμμα δραςτθριοτιτων του επόμενου ζτουσ. Η Ρ.Α.Λ. ζχει υποχρζωςθ να τθρεί
λογαριαςμοφσ και αρχεία, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται τα αποτελζςματα χριςθσ και ο
ιςολογιςμόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ και όπωσ ειδικότερα ορίηεται
ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ. Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν ςτοιχείων
και των ετιςιων λογαριαςμϊν και οικονομικϊν καταςτάςεων γίνεται από δφο ορκωτοφσ λογιςτζσ.
Τα ςτοιχεία αυτά και οι οικονομικζσ καταςτάςεισ δθμοςιεφονται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Ρ.Α.Λ.
και ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και υποβάλλονται ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ μαηί με τθν
ετιςια ζκκεςθ του επόμενου ζτουσ. *…+ 6. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. είναι δυνατι θ
κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ εγγραφή ή αφξηςη πιςτώςεων ςτον προχπολογιςμό τθσ
με μείωςθ άλλων πιςτϊςεων με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.»
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Επομζνωσ, θ αφξθςθ των πιςτϊςεων με ταυτόχρονθ διαγραφι άλλων πιςτϊςεων, αποτελεί
αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ, θ οποία δφναται να λάβει απόφαςθ κατόπιν Ειςιγθςθσ του
Προϊςταμζνου Οικονομικισ Τπθρεςίασ, εφόςον με αυτι δεν προκαλείται επιπλζον επιβάρυνςθ
του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ, οφτε και του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ.
2. Αιτιολογία
Δυνάμει των ανωτζρω νόμων και ςε εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμόν 71/2018 απόφαςισ τθσ, θ Αρχι
αποφαςίηει τθν αυξομείωςθ διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων τρζχουςασ χριςθσ 2018 μεταξφ των ΚΑΕ ίδιασ
τθσ ομάδασ 08.00 «Πλθρωμζσ για μθ προςωπικζσ υπθρεςίεσ».
υγκεκριμζνα, αποφαςίηεται:
Επειδι θ Αρχι προτίκεται να δϊςει τθν αιγίδα τθσ ςτο 27ο Ετιςιο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο
τθσ Ζνωςθσ International Association of Maritime Economists (IAME2019 Conference), το οποίο
κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, 25-28 Ιουνίου 2019, και προτίκεται να υπογράψει μνθμόνιο
ςυνεργαςίασ με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΟΠΑ), για τθ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν τθσ
Αρχισ. θμειϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο υνζδριο IAME διεξάγεται άπαξ, ανά ζτοσ, ςε
διαφορετικι χϊρα ι/και ιπειρο, με ςκοπό τθ διάδοςθ τοπικϊν ηθτθμάτων ενδιαφζροντοσ τθσ
ναυτιλιακισ και κυρίωσ λιμενικισ βιομθχανίασ, ςτθν παγκόςμια κοινότθτα. το υνζδριο, που κα
πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, προγραματίηεται θ παρουςίαςθ του ζργου και του ρόλου τθσ
Αρχισ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, τθν εποπτεία, ρφκμιςθ και διαςφάλιςθ τθσ
νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ
ςυςτιματοσ.
Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι θ Διεκνισ Ζνωςθ Ναυτιλιακϊν Οικονομολόγων (ΙΑΜΕ) ιδρφκθκε το
1992, τα μζλθ τθσ οποίασ προζρχονται τόςο από τθν ακαδθμαϊκι, όςο και από τθν ευρφτερθ
ναυτιλιακι επιχειρθματικι κοινότθτα και από διεκνείσ οργανιςμοφσ, ενϊ εξειδικεφονται ςτα
αντικείμενα των Ναυτιλιακϊν Οικονομικϊν και Χρθματοοικονομικϊν, τθσ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ
και Διοίκθςθσ, τθσ Διεκνοφσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ, τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ Λιμζνων, τθσ
Θαλάςςιασ Σεχνολογίασ και Μθχανικισ, και άλλων αντικειμζνων του κλάδου τθσ Ναυτιλίασ. Σο
ΙΑΜΕ ςυνδζεται με δφο κορυφαία επιςτθμονικά περιοδικά, το Maritime Policy & Management
και το Maritime Economics & Logistics, αντίςτοιχα.
Για τουσ ανωτζρω λόγουσ γίνονται οι ανωτζρω κινιςεισ ΚΑΕ ςτο ςκζλοσ των εξόδων τθσ Αρχισ:
α) μείωςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 08.32 «Σθλεφωνικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά τζλθ
εςωτερικοφ» κατά 1.600,00 €, για το τρζχον ζτοσ 2018 με ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του
Κ.Α.Ε. 08.57 «Οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια» τθσ ίδιασ ομάδασ, προκειμζνου να
είναι δυνατι θ ςκοποφμενθ ςυνδιοργάνωςθ / ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ. ςτο 27ο
Ετιςιο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ Ζνωςθσ International Association of Maritime
Economists, κακϊσ δεν επαρκεί θ ςυγκεκριμζνθ πίςτωςθ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ 2018.
β) θ μείωςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 08.34 «Ζξοδα τθλεπικοινωνιακϊν εγκαταςτάςεων κλπ» κατά
1.900,00 €, για το τρζχον ζτοσ 2018 με ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 08.57 «Οργάνωςθ
ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια» τθσ ίδιασ ομάδασ, προκειμζνου να είναι δυνατι θ ανάλθψθ
τθσ υποχρζωςθσ για τθν ςκοποφμενθ ςυνδιοργάνωςθ / ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ.
ςτο 27ο Ετιςιο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ Ζνωςθσ International Association of Maritime
Economists, κακϊσ δεν επαρκεί θ πίςτωςθ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ 2018.
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Επίςθσ, προτάκθκε και γίνεται δεκτι θ αυξομείωςθ διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων του Προφπολογιςμοφ
τθσ τρζχουςασ χριςθσ 2018 μεταξφ των ΚΑΕ ίδιασ τθσ ομάδασ 70.00 «Κεφαλαιακζσ Δαπάνεσ» και
τθσ ίδιασ υπό ομάδασ 71.00 «Προμικεια Αγακϊν Διαρκοφσ Χριςθσ», για τουσ κάτωκι λόγουσ.
Η Αρχι, όπωσ είναι ιδθ γνωςτό από προθγοφμενεσ αποφάςεισ τθσ (ςυναφείσ αποφάςεισ 71/2018
τθσ ΡΑΛ, και αποφάςεισ 15/2018 ζωσ 25/2018 αποφάςεισ του Προζδρου Πρόςλθψθσ
Προςωπικοφ Αρχισ), παρουςιάηει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό διότι, κατά το
τρζχον ζτοσ, 2018 υπάρχει αφξθςθ του προςωπικοφ κατά πζντε ςτελεχϊν ειδικϊν επιςτθμόνων
(με ςυμβάςεισ ΙΔΑΧ), ενόσ λογιςτισ (ΣΕ) και ενόσ νομικοφ ςυμβοφλου.
Επιπλζον οι υποκζςεισ – καταγγελίεσ που δζχεται θ Αρχι αυξάνονται, με παράλλθλθ αφξθςθ των
αναγκϊν για υλικοτεχνικζσ υποδομζσ (φωτοτυπικό κ.α.), με αποτζλεςμα ιδθ τθν λιψθ απόφαςθσ
εκ μζρουσ τθσ Αρχισ για τθν προμικεια των αναγκαίων υλικοτεχνικϊν υποδομϊν (βλ. υπ’ αρ.
71/2018 Απόφαςθ τθσ ΡΑΛ). Επιπλζον, με τθν ίδια απόφαςθ, εκκίνθςε και ιδθ εκκρεμεί θ
διαδικαςία για τθν προμικεια των αναγκαίων ςυςτθμάτων για τθ λειτουργικι και δικτυακι
ανεξαρτθςία από τθν υποδομι του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και του
Λιμενικοφ ϊματοσ, και τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των εγγράφων τθσ Αρχισ.
Για τουσ ανωτζρω λόγουσ γίνονται οι ανωτζρω κινιςεισ ΚΑΕ ςτο ςκζλοσ των εξόδων τθσ Αρχισ:
γ) μείωςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμικεια επίπλων» κατά 10.400,00 €, για το τρζχον
ζτοσ 2018 με ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.23 «Προμικεια Προμικεια
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικοφ και λοιποφ ςυναφοφσ βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ» τθσ ίδιασ
ομάδασ, προκειμζνου να ικανοποιθκοφν ανάγκεσ λόγω τθσ αφξθςθσ του προςωπικοφ τθσ Ρ.Α.Λ.
για προμικεια αδειϊν λογιςμικοφ γραφείου (Microsoft Office) και antivirus για τον κεντρικό
server τθσ Αρχισ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 2018 για τισ οποίεσ δεν επαρκοφν οι πιςτϊςεισ.
δ) μείωςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμικεια επίπλων» κατά 2.500,00 €, για το τρζχον
ζτοσ 2018 με ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.24 «Προμικεια φωτοτυπικϊν
μθχανθμάτων» τθσ ίδιασ ομάδασ προκειμζνου να καλυφκοφν οι δαπάνεσ για τθν προμικεια
βαρζωσ τφπου φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ και ςαρωτι λόγω αυξθμζνων αναγκϊν τθσ Αρχισ που
προκφπτει από τθν αφξθςθ του όγκου των υποκζςεων που διαχειρίηεται.
ε) Σθ μείωςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμικεια επίπλων» κατά 1.100,00 €, για το τρζχον
ζτοσ 2018 με ιςόποςθ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.29 «Προμικεια λοιπϊν μθχανϊν
γραφείου» τθσ ίδιασ ομάδασ, για τθν προμικεια φωτογραφικισ μθχανισ και μαγνθτοφϊνου
θχογράφθςθσ λόγω επιτόπιων ελζγχων που καλείται να διενεργιςει το προςωπικό τθσ Αρχισ.
Παράλλθλα ςτον τομζα τθσ καταςτροφισ αρχείων οι ανάγκεσ αςφάλειασ και προςταςίασ των
ευαίςκθτων δεδομζνων είναι πολφ μεγάλεσ, αφοφ θ ανεπαρκισ προςταςία τουσ δφναται να
οδθγιςει ςε πολφ δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ, γι’ αυτόν τον ςκοπό απαιτείται θ προμικεια
καταςτροφζων εγγράφων και ςυνεπϊσ θ αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ του Κ.Α.Ε. 71.29 διότι θ πίςτωςθ
δεν επαρκεί.
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ΑΔΑ: Ψ2ΨΥ46Μ445-ΙΧ1
Οι αναμορφϊςεισ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα, ωσ εξισ:
Τφιςτ.
Αρχική
ΚΑΕ

Ονομαςία ΚΑΕ

Ποςό

Ποςό

Σελική

Σελικό

Μείωςησ

Αφξηςησ

Διαμόρφ.

Τπόλοιπο

Τπόλοιπο
Διαμορφ.
19.11.2018

08.32

08.34
08.57

71.11
71.23

71.24
71.29

Σθλεφωνικά,
τθλεγραφικά,
τθλετυπικά τζλθ
εςωτερικοφ
Ζξοδα τθλεπικ.
εγκαταςτάςεων
κλπ
Οργάνωςθ
ςυνεδρίων,
ςυμμετοχι ςε
ςυνζδρια
Προμικεια
επίπλων
Προμικεια
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν,
λογιςμικοφ και
λοιποφ ςυναφοφσ
βοθκθτικοφ
εξοπλιςμοφ
Προμικεια
φωτοτυπικϊν
μθχανθμάτων
Προμικεια λοιπϊν
μθχανϊν γραφείου

2.000,00

1.920,00

1.600,00

400,00

320,00

2.000,00

2.000,00

1.900,00

100,00

100,00

1.500,00

1.500,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

14.167,04

6.000,00

167,04

42.500,00

2.159,04

10.400,0

52.900,00

12.559,04

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

5.000,00

1.500,00

700,00

1.100,00

2.600,00

1.800,00

17.500

17.500

3.500,00

14.000,00

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Σθν ζγκριςθ τθσ αναμόρφωςθσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ ανά ΚΑΕ, ωσ παρατίκεται
ανωτζρω, και τθν περαιτζρω χοριγθςθ εξουςιοδότθςθσ του Προζδρου να προβεί ςτισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν αναμόρφωςθ και λογιςτικι μετακίνθςθ των απαραίτθτων
κονδυλίων του προχπολογιςμοφ του 2018 τθσ ΡΑΛ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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