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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 2 η  

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

 

 

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 92η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Αθανασίου Γ. Τορουνίδη,  
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

4. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

6. Μπίτας Δημήτριος  Εισηγητής  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  

1. Κουμπαράκης Γεώργιος 

 
  

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο Αντωνιάδης Ηλίας.   
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής αφενός η παροχή εξουσιοδότησής του για την ανάθεση σε  
φυσικά και νομικά πρόσωπα των υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην από 17/12/2021 εισήγησή του, για θέματα λειτουργικής φύσεως της Αρχής, και 
αφετέρου την παροχή εξουσιοδότησης προς αυτόν, για την ανάθεση σε κατηρτισμένους νομικούς 
εγνωσμένου κύρους υπηρεσιών σύνταξης γνωμοδοτήσεων και παροχής νομικών υπηρεσιών.  

Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 17/12/2021 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες διατάξεις: 

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

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

5. Του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(94 Α’), Άρθρα 108 έως 126 
και Άρθρο 132, όπως ισχύει.  

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

7. Του Ν. 4727/2020 (Α’ 184): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», όπως 
ισχύει, ιδίως άρθρο 2, άρθρα 76 επ. 

8. Το N.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ Α' 
36/9.3.2021). 

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

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

ΑΔΑ: 9ΣΠΥ46Μ445-0Ω7



 

3 

11. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών 
μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 

12. Την υπ’ αριθμ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

13. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020) 

14. Την υπ’ αρ. 1366/05.08.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της 
ισχύος την 14η Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021).  

15. Την υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιστολή παραίτησης τακτικού μέλους της Ρ.Α.Λ. η οποία έγινε 
αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021). 

16. Την υπ’ αρ. 189/2020 Απόφαση της Αρχής της 74ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 23ης Οκτωβρίου 
2020, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2021, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΟ9Χ46Μ445-6ΟΙ). 

17. Την υπ’ αρ. 2658/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2021» (ΦΕΚ 5940 Β’/31.12.2020). 

18. Την υπ’ αριθμ. 216/2021 Απόφαση της 80ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 22ας 
Ιανουαρίου 2021 με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων 
– Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(ΑΔΑ: 6ΠΠΙ46Μ445-ΞΣΡ). 

19. Την υπ’ αριθμ. 235/2021 Απόφαση της 86ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 25ης Ιουνίου 
2021 με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(6ΡΕ246Μ445-418).  

20. Την υπ’ αριθμ. 252/2021 Απόφαση της 91ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Αρχής της 24ης Νοεμβρίου 
2021 με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού 
Έτους 2022», αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (9Π084Μ445-2ΒΤ). 

21. Την υπ’ αρ. 2173/14.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
της Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων οικονομικού έτους 2022» (ΦΕΚ ΚΑΔ 66755/14.12.2021). 

22. Το γεγονός ότι το ύψος των εκάστοτε προϋπολογιζομένων προμηθειών και δαπανών είναι 
μικρότερο από το ποσό των 30.000,00 €.  
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23. Την ήδη διενεργηθείσα 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.  

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

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 ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης νομικής 
γνωμοδοτήσεως την οποίες κρίνει ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της. Επομένως, 
παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ., η ανωτέρω 
εισήγηση του Αντιπροέδρου και έγινε αποδεκτή. 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Αντιπρόεδρος αιτήθηκε τη χορήγηση εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση των κατωτέρω υπηρεσιών και προμηθειών:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

α) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία τόσο της παροχής λογιστικών υπηρεσιών σύνταξης 
Ισολογισμού χρήσης 2021 όσο και της παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για τη 
χρήση 2022 (ενδεικτική συνολική εκτίμηση 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ετησίως, 
ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Ι) Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες σύνταξης Ισολογισμού χρήσης 2021, ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

- Την προσαρμογή λογαριασμών για το κλείσιμο της χρήσης 2021 

- Την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 σύμφωνα με την διπλογραφική 
λογιστική μέθοδο 

- Τη συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές που θα ορίσει η Αρχή για τον έλεγχο των 
ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. […] 

ΙΙ) Οι λογιστικές υπηρεσίες χρήσης 2022, ενδεικτικά δύνανται να περιλαμβάνουν: 

- Τον έλεγχο των διαδικασιών (λειτουργικών και μηχανογραφικών) οικονομικής διαχείρισης 
και μεταφορά των οικονομικών πράξεων εκτέλεσης Π/Υ στη γενική λογιστική, και 
μετάβασης σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με το π.δ. 54/2018 «Περιεχόμενο- 
χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γεν. Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 
103), για το έτος 2022. 
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- Την έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων της γενικής λογιστικής και τον έλεγχο των οικονομικών 
δεδομένων που μεταφέρονται στη γενική λογιστική ανά μήνα. 

- Την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εγγραφών που αδυνατεί να δημιουργήσει το 
μηχανογραφικό σύστημα κατά την μεταφορά των δεδομένων από το δημόσιο λογιστικό στη 
γενική λογιστική. 

ΙΙΙ) Οι φορολογικές υπηρεσίες χρήσης 2022, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

- Τη σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων εισοδήματος (έντυπο Ν και Ε3 – Ε2) για την χρήση 
2021. 

- Την υποβολή της δήλωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, μετά 
από έλεγχο τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π., για την χρήση 2021. 

- Την υποβολή ηλεκτρονικά βεβαιώσεων αποδοχών, βεβαιώσεων αμοιβών από ελευθέρια 
επαγγέλματα και βεβαιώσεις εισοδημάτων α) από επιχειρηματική δραστηριότητα β) 
φορείς δημοσίου πλην γενικής κυβέρνησης, μετά από έλεγχο τους από την αρμόδια 
υπηρεσία του Ν.Π. για την χρήση 2021. […] 

β) για την ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 
2021 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εκτίμηση 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ετησίως, 
ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).  

Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με τελικό σκοπό την παράδοση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αρχής της προβλεπόμενης από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Έκθεσης Ελέγχου, επί των 
οικονομικών καταστάσεων που θα έχει συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. [...] 

γ) για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης μισθολογικών καταστάσεων και παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης εφαρμογής Μισθοδοσίας της Χρήσης 2022 (εκτίμηση 4.300,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ετησίως, ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).  

Οι υπηρεσίες σύνταξης μισθολογικών καταστάσεων από εταιρεία πληροφορικής αφορούν την 
υποστήριξη της λειτουργίας του Λογισμικού SHR και ειδικότερα την έκδοση Μισθοδοσίας με τη 
χρήση του λογισμικού αυτού για τις ανάγκες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων καθώς και υπηρεσίες 
εκπαίδευσης. [...] 

δ) για την ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργάτη ή εταιρία εκπόνησης συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων που επαπειλούν τον φορέα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4622/2019. (ενδεικτική εκτίμηση 10.000 € πλέον 
ΦΠΑ ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ε) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας 
των προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
(Papyros) (εκτίμηση 3.500,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ετησίως, ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Οι υπηρεσίες αφορούν: 
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- Συντήρηση και υποστήριξη των εφαρμογών του λογισμικού 

- Προληπτικό έλεγχο της λειτουργίας των συντηρούμενων λογισμικών (Αύξηση χώρων (tables 
paces) όταν είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των συντηρούμενων λογισμικών και 
έλεγχος της βάσης δεδομένων με σκοπό τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων) η οποία θα 
διενεργείται δύο (2) φορές το χρόνο. 

- Διορθωτική Συντήρηση (Διόρθωση Σφαλμάτων και Αντιμετώπιση Προβλημάτων) 

- HelpDesk (Κέντρο Αναφοράς Βλαβών)  

[..] 

στ) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης, υποστήριξης και ανάπτυξης νέων 
λειτουργιών του λογισμικού της εφαρμογής Λογιστικής Δημοσίου που διαθέτει το Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής. (ενδεικτική εκτίμηση 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  ετησίως, ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Οι υπηρεσίες αφορούν την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του Λογισμικού, την παροχή 
νέων εκδόσεων, την τηλεφωνική υποστήριξη όσον αφορά τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για 
αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων, την απομακρυσμένη υποστήριξη 
(μέσω Web), για εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. 
καθώς και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

[...] 

ζ) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης της 
Πληροφοριακής Υποδομής της Αρχής (ενδεικτική εκτίμηση 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  ετησίως, ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).   

Οι υπηρεσίες δύνανται να αφορούν: 

- -Υποστήριξη με την δυνατότητα επί τόπου επίσκεψης για επίλυση προβλημάτων στον 
εξοπλισμό που αναφέρετε στις υπηρεσίες εγκατάστασης. 

- -Τηλεφωνική υποστήριξη για επίλυση προβλημάτων στον εξοπλισμό που αφορά σε υπηρεσίες 
εγκατάστασης. 

- -Τακτική παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας εξ’ αποστάσεως, για επίλυση προβλημάτων 
στον εξοπλισμό που αναφέρετε στις υπηρεσίες εγκατάστασης. 

- προστασία από κακόβουλο λογισμικό.  

[...] 

η) για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης του ονόματος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης raports.gr 
που διαθέτει η Αρχή και της αγοράς πακέτου SSL www.raports.gr. (ενδεικτικό ποσό 100,00 ΚΑΕ 
0439). […] 

θ) για την αγορά προϊόντων εφαρμογών και υπηρεσιών της Microsoft Office 365 (ενδεικτικό ποσό 
1000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ΚΑΕ 7123). 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
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ι) Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το έτος 2022 (εκτίμηση 1.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ετησίως, ενδεικτικός ΚΑΕ 0831) 

ια) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της ετήσιας συντήρησης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και της αγοράς πρόσθετων αδειών (εκτίμηση 1.100,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

ιβ) για την ανάθεση σε εταιρεία της παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της Ετήσιας 
Έκθεσης Ελέγχου κατ’ άρ. 108 του Ν.4389/2016 και καρτών στελεχών και μελών της Αρχής 
(συνολική εκτίμηση 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενδεικτικός ΚΑΕ 0891). 

ιγ) επικαιροποίηση της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης με τις αποφάσεις 218/2021 και 230/2021 
αποφάσεις της ΡΑΛ, για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης υδραυλικής βλάβης αποχέτευσης 
πέμπτου, αντικατάστασης των φθαρμένων εξωτερικών σωλήνων αποχέτευσης και αποκατάστασης 
της φθαρείσας τοιχοδομής των υποκειμένων ορόφων (συνολική εκτίμηση ποσού 3.500,00 € πλέον 
τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενδεικτικός ΚΑΕ 0863). 

ιδ) ανάθεση για την συντήρηση ή/και επισκευή των κλιματιστικών των στελεχών της Αρχής 
(ενδεικτικό ποσό 800 € πλέον ΦΠΑ,  ΚΑΕ 0889).  

ιε) ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της απολύμανσης των χώρων της Αρχής και ειδικευμένου 
καθαρισμού σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Covid-19 (ενδεικτικά συνολικό ποσό 1000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ιστ) για την προμήθεια αναλωσίμων, τοποθέτηση και συντήρηση ψύκτη, φιαλών και φίλτρων 
νερού, προμήθεια εξοπλισμού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους χώρους WC, 
γραφικής ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των στελεχών της Αρχής του έτους 2022 (ενδεικτικό 
ποσό 1.500€ πλέον ΦΠΑ, ενδεικτικοί ΚΑΕ 0859, 1381, 1261, 1719). 

ιζ) Την επικαιροποίηση της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης με την απόφαση 238/2021 της ΡΑΛ την 
προμήθεια ενός κλιματιστικού υψηλών προδιαγραφών για το Γραφείο Προέδρου της Αρχής (έως 
του ποσού των 2.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενδεικτικός ΚΑΕ 0889). 

ιη) Την επικαιροποίηση της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης με την απόφαση 230/2021 για την 
προμήθεια κλειδαριών και υπηρεσιών τοποθέτησής τους προς αντικατάσταση φθαρμένου υλικού, 
ρόλλερ σκίασης (στόρια) ή κουρτινών για τα παράθυρα των γραφείων της Αρχής προμήθεια 
απωθητικών περιστεριών, και την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κουρτινών των 
γραφείων της Αρχής (ενδεικτικώς μέχρι του συνολικού ποσού 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ενδεικτικοί ΚΑΕ 1438, 0412, 1899, 1429, 0419). 

ΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Αντιπρόεδρος επίσης αιτήθηκε την χορήγηση εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για:  

α) Την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών από νομικό, δικηγόρο εγνωσμένου κύρους, με 
εμπειρία εργατικού και διοικητικού δικαίου αναφορικά  με την υπόθεση Α79/2021, ενδεικτικός 
ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439), και  
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β) Την επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών εξουσιοδοτήσεων λόγω παρέλευσης της 31.12.2021, 
με τις υπ’ αριθμ. 166/2020, 174/2020, 218/2021, 231/2021 και 245/2021 Αποφάσεων της Αρχής, 
για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων νομικής 
τεκμηρίωσης επί ειδικότερων ερωτημάτων και διεκπεραίωσης και πληρωμής ήδη εκκρεμών 
αναθέσεων σε όποιο στάδιο ευρίσκονται επί των κάτωθι υποθέσεων: Α39/2019, Α53/2020, 
Α55/2020, Α66/2021, Α67/2021, Α69/2021, Α70/2021, Α74/2021, Α75/2021, Α76/2021, και των 
υποθέσεων Γ13/2020 και Γ17/2021, για το επόμενο έτος αναφοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία των 
ήδη παρασχεθεισών εξουσιοδοτήσεων (ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439).  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση των ανωτέρω υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία της Αρχής, και την περαιτέρω 
χορήγηση εξουσιοδοτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες 
αναζήτησης, ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια παρεχομένων υπηρεσιών και 
προμήθειας αγαθών.  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Αθανάσιος Γ. Τορουνίδης 
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