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 ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο.  
 

Την 12η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:30, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 75η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, 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. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 
 9. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ. Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

mailto:info@raports.gr
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα Εισήγηση φέρεται προς 
συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η έγκριση ενεργειών του, οι οποίες 
άπτονται ζητημάτων λειτουργικής φύσεως της Αρχής και αφετέρου την παροχή εξουσιοδότησης 
προς τον ίδιο για την ανάθεση σε καταρτισμένους επιστήμονες υπηρεσιών σύνταξης 
γνωμοδοτήσεων, παροχής νομικών και τεχνικών υπηρεσιών αλλά και προμήθειας υλικών.  

Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 10ης Νοεμβρίου 2020 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 τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

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. 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. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. ΤουΝ. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», άρ. 64. 

6. ΤουΝ. 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. ΤουΝ. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», άρθρα 39. 
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9. Του ΠΔ 19/2016 (Α’ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).». 

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

11. Τη με αριθμό 281/24.02.2020 Υπουργική Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605). 

12. 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) 

13. 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) 

14. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

15. Την υπ΄αριθμ. 43/2020 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 2020 (ΑΔΑ: 94ΔΧ46Μ445-

ΗΓΞ), 

16. Την υπ’ αριθμ. 134/2019 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού 

της Αρχής για το οικονομικό έτος 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ),  

17. Την υπ’ αριθμ. 166/2020 απόφαση της Αρχής της 66ης Συνεδρίασης της 15ης Απριλίου 2020, με 

αντικείμενο την Παροχή Εγκρίσεων και Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο», ανηρτηθείσα 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ0ΕΦ46Μ445-Α9Ν).  

17. Την υπ’ αριθμ. 189/2020 Απόφαση της 74ης Συνεδρίασης/23.10.2020 (Θέμα 7ο) της Ρ.Α.Λ. περί 

έγκρισης προϋπολογισμού Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων οικ. έτους 2021 ανηρτηθείσα στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΟ9Χ46Μ445-6ΟΙ).  

18. Το γεγονός ότι το ύψος των εκάστοτε προϋπολογιζομένων προμηθειών και έκαστης δαπάνης, 

είναι μικρότερο από το ποσό των 20.000,00 €.  

19. Την ήδη διενεργηθείσα έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατά προσέγγιση 

προεκτίμηση του κόστους των προτεινομένων προμηθειών υπηρεσιών και αγαθών, 

προκειμένου να επιδιωχθεί η καλύτερη από οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια προσφορά.  
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Β. ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια Υπαγωγής - Αιτιολογικού: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Β. Υπαγωγή - Αιτιολογικό  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

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.». 

Η Αρχή δύναται να αποφασίζει την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, τις οποίες κρίνει ότι είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της.  

Επομένως, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η από 10ης Νοεμβρίου 2020 σχετική 
εισήγηση του Προέδρου. 

Β. Υπαγωγή - Αιτιολογικό  

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος αιτείται προς λήψη 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 2020 όσο και της παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για τη 

χρήση 2021 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Οι υπηρεσίες σύνταξης Ισολογισμού χρήσης 2020, ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

▪ Την προσαρμογή λογαριασμών για το κλείσιμο της χρήσης 2020 
▪ Την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 σύμφωνα με την διπλογραφική 

λογιστική μέθοδο 
▪ Τη συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές που θα ορίσει η Αρχή για τον έλεγχο των 

ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. 

Οι λογιστικές υπηρεσίες χρήσης 2021, ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

ΑΔΑ: 9Β1646Μ445-ΧΩΑ
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▪ Τον έλεγχο των διαδικασιών (λειτουργικών και μηχανογραφικών) οικονομικής διαχείρισης 
και μεταφορά των οικονομικών πράξεων εκτέλεσης Π/Υ στη γενική λογιστική για το έτος 
2021 

▪ 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. 

Οι φορολογικές υπηρεσίες χρήσης 2021, ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

▪ Τη σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων εισοδήματος (έντυπο Ν και Ε3 – Ε2) για την  χρήση 
2020. 

▪ Την υποβολή της δήλωσης συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, μετά 
από έλεγχο τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π., για την χρήση 2020. 

▪ 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 2020. 

β) για την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 

2020 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (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 2021 (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. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

δ) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας 

των προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (Papyros) 

(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Οι υπηρεσίες ενδεικτικά αφορούν: 

▪ 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 
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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) 
▪ - Help Desk (Κέντρο Αναφοράς Βλαβών) 

ε) 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. (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. 

στ) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης της 

Πληροφοριακής Υποδομής της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).   

Οι υπηρεσίες ενδεικτικά αφορούν: 

▪ Υποστήριξη με την δυνατότητα επί τόπου επίσκεψης για επίλυση προβλημάτων στον 
εξοπλισμό που αναφέρεται 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.  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ζ) για την ανάθεση πρόσβασης σε εξειδικευμένες τράπεζες νομικών και δημοσιονομικών 

δεδομένων έτους 2021. (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439). 

Η προμήθεια υπηρεσιών αφορά την πρόσβαση σε εξειδικευμένες τράπεζες νομικών και 

δημοσιονομικών δεδομένων για την κάλυψη πάγιων νομικών και οικονομικών αναγκών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το έτος 2021. 

η) Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για το έτος 2021 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0831) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

θ) της προμήθειας συστήματος τηλεδιάσκεψης, για τη προσήκουσα υποστήριξη των μέσω 

τηλεδιασκέψεως συνεδριάσεων την Αρχής, και λοιπών τηλεδιασκέψεων, εν όψει των μέτρων για 

την αντιμετώπιση του κορωνοιού (Ενδεικτικός ΚΑΕ 7123).  

ι) για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του ερχόμενου έτους 2021 

(ενδεικτικός ΚΑΕ 1381). 
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ΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α. Ο Πρόεδρος, αιτείται την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων και παροχής νομικών 

υπηρεσιών σε δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρεία εγνωσμένου κύρους επί ζητημάτων 

ναυτικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και αστικού δικαίου, προς 

υποστήριξη θεμάτων της Αρχής που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό 

υποθέσεων: Α57/2020, Α59/2020 και Α60/2020 (ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439).  

Β. Περαιτέρω, αιτείται την επικύρωση της εξουσιοδότησης για την παροχή εξειδικευμένων νομικών 

υπηρεσιών για τις υποθέσεις Γ14/2020 και Γ16/2020 (ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439). 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για έγκριση των προμήθειών υλικών και υπηρεσιών 

και σχετικής εξουσιοδότησης του Προέδρου, προκειμένου να προβεί στην ανάθεσή τους.  

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 Πρόεδρο, προκειμένου να προβεί στις ενέργειες 

αναζήτησης, αναθέσεων και σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια παρεχομένων υπηρεσιών, 

αλλά και προμήθειας υλικών καθώς και τη δημοσίευση αποσπάσματος της παρούσας. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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