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  Πειραιάς, 24.02.2022 

            Αρ. Πρωτ: 232/24.02.2022 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 116/2022 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής 
Προμηθειών, Υπηρεσιών, Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς 
εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2022. 

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

2. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

3. Τα άρθρα 107, 108 και 142 παρ. 3 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «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.», όπως ισχύουν. 

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

5. Τα άρθρα 75-96 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή 
δαπανών δημοσίου». 

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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8. Το άρθρο 76 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 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 ισχύουν. 

9. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει. 

10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (Β΄ 2540) απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».  

11. Τις εγκυκλίους: α) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», β) 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και γ) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) 
«Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

12. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«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. 
299/19.06.2017). 

13. Την υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

14. 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.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

15. Την υπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της ισχύος 
την 14 Σεπτεμβρίου 2021, όπως 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’ αριθμ. 253/2021 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου 
Λογιστικού» (ΦΕΚ 5707 Β’/09.12.2021). 

17. Την υπ’ αριθμ. 1000.0/6799/2022 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Ορισμό Προέδρου και ενός (1) μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
70/07.02.2022). 

18. Την υπ’ αρ. 2173/2021 Κοινή 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 Β’ 6489/31.12.2021). 
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19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση 
της λειτουργίας της καθώς και το γεγονός ότι η αρχή είναι υποστελεχωμένη, οπότε παρέλκει η 
διενέργεια κληρώσεως για την επιλογή των μελών των Επιτροπών και τη συνακόλουθη ανάγκη 
σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Προμήθειας και της Επιτροπής 
Παραλαβής Προμηθειών.  

Αποφασίζει 

1. Τη συγκρότηση και σύσταση Επιτροπής Προμήθειας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
αξίας κατ’ ανώτατο όριο έως του ποσού των 30.000,00 € για το 2022, προς εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας της Αρχής ως εξής:  

- Ο υπάλληλος ΙΔΑΧ[…], κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας Διοίκησης Προσωπικού με βαθμό Γ’, ο οποίος 
υπηρετεί στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Ρ.Α.Λ, ως Πρόεδρος αυτής,  

- Ο υπάλληλος ΙΔΑΧ[…], κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Γ’, ο οποίος 
υπηρετεί στη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ, ως γραμματέας αυτής,  

- Ο υπάλληλος ΙΔΑΧ[…], κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας Ναυτιλιακός Οικονομολόγος με βαθμό Α’, ο 
οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Ρ.Α.Λ, ως μέλος αυτής. 

- Η Αρχικελευστής Λ.Σ.  […], ως αναπληρωματικό μέλος αυτής. 

Η συσταθείσα Επιτροπή Προμηθειών η οποία θα συνεδριάζει αναφορικά με την προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών, καθαρής αξίας έως του ποσού των 30.000,00 €, θα παραλαμβάνει μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη Γραμματεία της Αρχής, τις υποβληθείσες από τους φορείς 
οικονομικές προσφορές τις οποίες θα αξιολογεί, συντάσσοντας το πρακτικό Προμήθειας, εφόσον 
αυτό απαιτηθεί.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πρακτικό θα παραδίδεται ιδιοχείρως με τις πρωτότυπες 
υπογραφές των μελών είτε θα αποστέλλεται με email με τις ψηφιακές τους υπογραφές [εντός 5 
(πέντε) ημερών] στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής με σκοπό τη διενέργεια της Πράξης 
Ανάθεσης του συμφερότερου φορέα βάσει του αποτελέσματος. 

2. Τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
αξίας κατ’ ανώτατο όριο έως του ποσού των 30.000,00 €, προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της 
Αρχής ως εξής:  

- Η μόνιμη υπάλληλος[…], κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Τελωνιακών με βαθμό Γ’, η οποία υπηρετεί με 
απόσπαση στο Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ. από την Α.Α.Δ.Ε, ως 
Πρόεδρος αυτής,  

- Η υπάλληλος ΙΔΑΧ[…], κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β’, η οποία 

υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων της Ρ.Α.Λ, ως Γραμματέας αυτής, 

- Η υπάλληλος ΙΔΑΧ […], κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α’, η οποία 
υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων της Ρ.Α.Λ, ως μέλος αυτής. 

- Η Υποπλοίαρχος του Λ.Σ.[…], ως αναπληρωματικό μέλος αυτής. 
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Η συσταθείσα Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών η οποία θα συνεδριάζει αναφορικά με την 
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, αξίας κατ’ ανώτατο όριο καθαρής αξίας έως του ποσού των 
30.000,00 €, θα ενημερώνει το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ότι έχει στη διάθεση της σε 
πρωτότυπη μορφή το απαραίτητο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής των 
παρασχεθέντων αγαθών αν η προμήθεια αφορά αγαθά, και το παραδοτέο υλικό της 
παρασχεθείσας υπηρεσίας. Η συσταθείσα Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών θα ζητά να 
παραλάβει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (από το πρωτογενές 
αίτημα μέχρι και την Πράξη Ανάθεσης ή τη Σύμβαση) με σκοπό να προβαίνει στη σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής. 

Η επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής θα παραδίδεται 
ιδιοχείρως με τις πρωτότυπες υπογραφές των μελών είτε θα αποστέλλεται με την ολοκλήρωση του 
με email με τις ψηφιακές τους υπογραφές [εντός 5 (πέντε) ημερών], στο τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της Αρχής με σκοπό την έγκαιρη εξόφληση του προμηθευτή.  

Οι επιτροπές συνεδριάζουν εντός ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση και δεν καταβάλλεται στα μέλη αποζημίωση.  

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Αρχής.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 

 

Πίνακας Αποδεκτών (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

- Γραμματεία Ρ.Α.Λ. 

- Ενδιαφερόμενα στελέχη 
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