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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 87/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 5 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ανάθεςη Τπηρεςιών Ορκωτών Ελεγκτών για τον ζλεγχο των Οικονομικών 

Καταςτάςεων τησ απογραφήσ τησ ζναρξησ και τζλουσ τησ χρήςησ ζτουσ 2018». 
 

Σθν 13θ Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Σετάρτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 45θ 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 Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αρχισ θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν ςε ορκωτοφσ ελεγκτζσ, για τον 
ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ απογραφισ ζναρξθσ και του τζλουσ χριςθσ του ζτουσ 
2018, ςε εφαρμογι του άρκρου 125 του Ν. 4389/2016. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με τθν ιδιότθτα του Προϊςταμζνου τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, κ. Ακανάςιο Σορουνίδθ, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
08.02.2019 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 το κατωτζρω νομοκετικό πλαίςιο: 

1) Σο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρκρα 
108 ζωσ 126), ωσ ιςχφουν. 

2) Σο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’147), όπωσ ιςχφει, 

3) Σο Ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και 
άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.» (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015), ωσ ιςχφει. 

4) Σο Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Αϋ 143/28-6-2014, 
άρκρα 63 παρ. 4β, 173), ωσ ιςχφουν.  

5) Σο Π.Δ.19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).» (Αϋ28) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

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

7) Σο Ν.4172/2013 «Φορολογία Ειςοδιματοσ, Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Ν.4046/2012, 
του Ν.4093/2012, του Ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 167), άρκρο 64 
«Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ κατά τθν προμικεια κάκε είδουσ αγακϊν ι παροχισ 
υπθρεςιϊν» 

8) Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’112) όπωσ ιςχφει, 

9) Σο Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45) όπωσ ιςχφει, 
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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’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

12) 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),  

13) 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.).  

14) Σο υπϋαρικμ. 106/30.01.2019 Πρωτογενζσ αίτθμα του Προζδρου με κζμα τθν Παροχι 
Τπθρεςιϊν Ορκωτοφ Ελεγκτι για τον ζλεγχο των Οικονομικϊν Καταςτάςεων απογραφισ 
ζναρξθσ και τζλουσ χριςθσ του ζτουσ 2018. (ΚΗΜΔΗ: 19REQ004397499 2019-01-31). 

15) Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 101/30.01.2019 προςφορά τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «KMC 
Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Α.Ε.».  

16) Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 102/30.01.2019 προςφορά τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Audit 
Services Α.Ε.».  

17) Σισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν προσ εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ 
τθσ Ρ.Α.Λ. 

Β. ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

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

«3. Σα 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 
Τπουργϊν 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. Σα 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.  

4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει ςτθν ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν, κακϊσ και ςτθν αγορά ι 
μίςκωςθ ακινιτων για τισ ανάγκεσ τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ςφναψθσ δθμοςίων 

ΑΔΑ: Ω1ΗΜ46Μ445-ΙΓΕ



4 
 

ςυμβάςεων και με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ και Διαχείριςισ τθσ. Σο τίμθμα τθσ 
αγοράσ ι τθσ μίςκωςθσ ακινιτων καταβάλλεται από τουσ πόρουσ τθσ Ρ.Α.Λ.» 

Επομζνωσ, θ Αρχι οφείλει εκ του ανωτζρω άρκρου, να ανακζςει τον ζλεγχο των ετθςίων 
λογαριαςμϊν και οικονομικϊν καταςτάςεων, κατόπιν Ειςιγθςθσ του Προϊςταμζνου τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ. τον ζλεγχο ςυμπεριλαμβάνονται τα αποτελζςματα χριςθσ και ο 
ιςολογιςμόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ. Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν 
ςτοιχείων και των ετιςιων λογαριαςμϊν και οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με το νόμο, 
γίνεται από δυο (2) ορκωτοφσ λογιςτζσ, οι οποίοι ςυντάςςουν ζκκεςθ με το τελικό τουσ πόριςμα, 
το οποίο και διαβιβάηεται ςτθν Βουλι, με τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων, για τον ετιςιο ζλεγχο τθσ 
Αρχισ. 

2. Τπαγωγή - Αιτιολογικό  

Για τθν ςυμμόρφωςθ με το ανωτζρω νομικό πλαίςιο αλλά και για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ 
λειτουργία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, κα διενεργθκεί ζλεγχοσ 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου, δθλαδι με τισ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ και κανόνεσ 
δεοντολογίασ που ακολουκοφνται από το ϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν με ςκοπό τθν 
ζκδοςθ Εκκζςεωσ Ελζγχου, ςφμφωνα με τα κατωτζρω:  

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΟΤ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣΑΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

• Σθν κατανόθςθ του αντικείμενου εργαςιϊν του Νομικοφ Προςϊπου και του περιβάλλοντοσ 
που δραςτθριοποιείται, ςυμπεριλαμβανομζνων των εςωτερικϊν δικλίδων που ζχουν τεκεί 
από τθ Διοίκθςθ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου φπαρξθσ ουςιϊδουσ ςφάλματοσ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Με τθ διαδικαςία αυτι αποφαςίηεται ανάλογα ο ςχεδιαςμόσ τθσ 
φφςθσ, του χρόνου και τθσ ζκταςθσ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. 

•  Σθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ 
και παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Νομικοφ Προςϊπου, από το βακμό 
επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ του οποίου, εξαρτάται θ επιλογι των κατάλλθλων για τισ 
περιςτάςεισ ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. Η αξιολόγθςθ αυτι δεν αποςκοπεί ςτθν ζκφραςθ 
γνϊμθσ για τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςτο 
ςφνολό του, αλλά τυχόν αδυναμίεσ που εντοπίηονται κατά τθ διάρκεια του ελζγχου μασ κα 
κοινοποιοφνται ςτθ Διοίκθςθ με ειδικζσ αναφορζσ ςτθν αναλυτικι ζκκεςθ ελζγχου. Σθν 
εξζταςθ, ςε δειγματολθπτικι βάςθ, και τεκμθρίωςθ για τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που 
περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

• Σθν υποβολι διερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςτθ Διοίκθςθ ςχετικά με τθν εκτίμθςι τθσ για τον 
κίνδυνο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ να είναι ςθμαντικά εςφαλμζνεσ λόγω απάτθσ και για το 
αν ζχει γνϊςθ ι υποψία απάτθσ που ενδζχεται να επθρεάηουν ςθμαντικά τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ του Νομικοφ Προςϊπου. 

• Σθν αξιολόγθςθ των λογιςτικϊν αρχϊν που ακολουκοφνται, των εκτιμιςεων και ςθμαντικϊν 
κρίςεων τθσ Διοίκθςθσ του Νομικοφ Προςϊπου ςτο βακμό που αυτζσ επθρεάηουν ςθμαντικά 
τα μεγζκθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

• Σθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

ΑΔΑ: Ω1ΗΜ46Μ445-ΙΓΕ



5 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

Κατόπιν διενζργεια ζρευνασ αγοράσ για Τπθρεςίεσ Οικονομικοφ/Διαχειριςτικοφ Ελζγχου τθσ 
απογραφισ ζναρξθσ 01-01-2018 ζωσ τθν 31.12.2018, κακϊσ και του ελζγχου των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2018 ελιφκθςαν προςφορζσ, οι οποίεσ περιγράφονται κάτωκι. 

Η οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Audit Services Α.Ε.». (αρικμ. πρωτ. 
Ρ.Α.Λ. 102/30.01.2019), ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων ςαράντα ευρϊ 
(4.340,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  

Η οικονομικι προςφορά τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «KMC Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ Α.Ε.» 
(αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 101/30.01.2019), ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων διακοςίων ευρϊ 
(6.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

Επομζνωσ, θ εταιρεία με τθν επωνυμία «Audit Services Α.Ε.». κατζκεςε τθ χαμθλότερθ προςφορά 
(αρικμ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 102/30.01.2019) ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων ςαράντα ευρϊ 
(4.340,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  

Η ςυνολικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων και 
ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 0439 «Λοιπζσ αμοιβζσ νομ. προςϊπων που εκτελοφν ειδ. Τπθρεςίεσ» του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019, όπου υπάρχει διακζςιμθ πίςτωςθ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν ανάκεςθ του Οικονομικοφ και Διαχειριςτικοφ Ελζγχου τθσ Αρχισ ςε δυο (2) ορκωτοφσ 
λογιςτζσ, ιτοι τθσ απογραφισ ζναρξθσ 01-01-2018 κακϊσ και του ελζγχου των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2018, ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία «Audit Services Α.Ε.» θ εντολι τθσ 
εκτζλεςθσ του ανωτζρω περιγραφομζνου ελζγχου, ζναντι αμοιβισ ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων 
τριακοςίων ςαράντα ευρϊ (4.340,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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