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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150,  18535 Πειραιάς  

Τηλ.: 2131371966 Fax: 2131371888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 2 η  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο. 

Την 14η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 62η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 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. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:   

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση, για έγκριση ενεργειών του Προέδρου για την 
κατάρτιση συμβάσεων, απτομένων ζητημάτων λειτουργικής φύσεως της Αρχής και αφετέρου την 
παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για την προμήθεια εξοπλισμού και την ανάθεση σε 
κατηρτισμένους επιστήμονες υπηρεσιών σύνταξης γνωμοδοτήσεων και παροχής νομικών και 
οικονομικών υπηρεσιών. 

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 4ης Φεβρουαρίου 2020 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν 
σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  

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

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

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

8. Τον 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. 

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

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

11. 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) 

12. 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) 

13. Την υπ΄αριθμ. 36/2019 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 2019 (ΑΔΑ: ΩΧΥ546Μ445-
ΩΘ7), 

14. 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),,  

15. Την υπ’ αριθμ. 170/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με θέμα την έγκριση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020 (ΚΑΔ 6620/6.2.2020). 

16. Την υπ’ αριθμ. 128/2019 Απόφαση Ρ.Α.Λ ληφθείσα κατά την 57η Συνεδρίαση της Αρχής με θέμα 
«Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο».  

17. Την υπ’ αριθμ. 139/2019 Απόφαση της 58ης Συνεδρίασης με θέμα «Παροχή Εγκρίσεων και 
Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο».  

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091 από 14.1.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα με θέμα «Έλεγχος τήρησης 
ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΑΔΑ 6ΓΑΨ46ΜΤΛ6-ΘΝΓ). 

19. Το γεγονός ότι το ύψος των εκάστοτε προϋπολογιζομένων προμηθειών και δαπανών είναι 
μικρότερο από το ποσό των 20.000 €.  

20. Την ήδη διενεργούμενη 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.  

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ:  

1. Αρμοδιότητα 

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.» 
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Επομένως, η Αρχή δύναται να αποφασίζει την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, τις οποίες κρίνει 
ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου της, επομένως, παραδεκτώς φέρεται προς 
συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και προβαίνει στην αποδοχή αυτής.  

2. Υπαγωγή  

Α. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος αιτείται την επικαιροποίηση της παρεσχεθείσας εξουσιοδότησης με τις υπ΄αριθμ. 
128/2019 και 139/2019 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ., προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες επί των κατωτέρω αντικειμένων, λόγω της παρέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, χωρίς 
την ανάθεσή των, και την αλλαγή της οικονομικής χρήσεως. Ειδικότερα, χορηγείται η 
εξουσιοδότηση:  

α) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της εκτέλεσης της παροχής λογιστικών υπηρεσιών 
για την παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2020 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439),  

β) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας 
των εφαρμογών λογισμικού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαχείρισης εγγράφων 
και υποθέσεων της Αρχής για το έτος 2020 και την προμήθεια πέντε επιπλέον αδειών χρήσης για 
νεοεισερχόμενα στελέχη (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 

γ) για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης σύνταξης μισθολογικών καταστάσεων της Χρήσης 
2020 από εξειδικευμένη εταιρία, για τις ανάγκες της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0433), 

 δ) για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού τήρησης Δημοσίου Λογιστικού που 
λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής για το τρέχον έτος Χρήσης 2020 
(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 

 ε) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της συντήρησης μηχανογραφικού και δικτυακού 
εξοπλισμού (hardware), υποστήριξης διαχείρισης συστημάτων (system administration) και 
υποστήριξης χρηστών της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439),  

στ) Την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα για την προμήθεια λαμπτήρων 
LED και σχετιζόμενου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού στους χώρους εργασίας 
και εξυπηρέτησης των εργαζομένων της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439 ή 1899), για την οποία δεν 
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας εντός του παρελθόντος έτους. 

η) Την ανάθεση εργασιών εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / φωτισμού LED 
(ενδεικτικός ΚΑΕ 0419), για την οποία δεν κατέστη δυνατή η ανάθεση κατά το παρελθόν έτος, 

θ) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, για την κάλυψη των ταχυδρομικών 
αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για το έτος 2020. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον 
ΚΑΕ 0831 «Ταχυδρομικά Τέλη», 

 ι) για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του ερχόμενου έτους 2020 
(ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 
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 ια) Τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης δύο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των 
αναγκών μετακινήσεων της Αρχής (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439).  

Επίσης, χορηγούνται νεότερες εξουσιοδοτήσεις επί των κατωτέρω αναθέσεων: 

α) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας με αντικείμενο 
την διαδικασία και σύνταξη αξιολόγησης της λειτουργίας, αποτελεσματικότητας εφαρμογής των 
διατάξεων του Νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 4 του 
Ν.4389/2016, προκειμένου να διαβιβασθεί εγκαίρως προς τη Βουλή, την Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας, και τον Υπουργό Ναυτιλίας (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439),  

β) για την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της εκτέλεσης της σύνταξης Ισολογισμού χρήσης 
2019 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 

 γ) για την προμήθεια επίπλων αρχειοθέτησης (ενδεικτικός ΚΑΕ 7111), 

δ) για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού – ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης για την τήρηση του 
ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους και κανονισμούς (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 

ε) για την ανάθεση 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 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0439), 

στ) για την προμήθεια επικλίνου για το φυλάκιο εισόδου του κτιρίου όπου στεγάζεται η Αρχή 
(ενδεικτικός ΚΑΕ 0411). 

ζ) για την ανάθεση σύνταξη γνωμοδότησης για την υπόθεση Α46/2020 (ενδεικτικός ΚΑΕ 0411, 
0439). 

Β. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο Πρόεδρος αιτείται προς λήψη εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την νομική υπεράσπιση και εκπροσώπηση της Αρχής ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων καθώς και την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης νομικών γνωμοδοτήσεων σε δικηγορικό 
γραφείο ή δικηγορική εταιρεία εγνωσμένου κύρους επί ζητημάτων ναυτικού δικαίου, διοικητικού 
δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και αστικού δικαίου, προς υποστήριξη εισηγήσεων επί θεμάτων 
της Αρχής που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό υποθέσεων: Γ12/2020, 
Α42/2020, Α43/2020, Α44/2020, Α45/2020 (ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439).  

Περαιτέρω, αιτείται την επικαιροποίηση της παρεσχεθείσας εξουσιοδότησης με τις υπ’ αριθμ. 
128/2019 και 139/2019 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ., προς υποστήριξη θεμάτων της Αρχής που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό υποθέσεων: Α40/2019 και Α36/2019 
(ενδεικτικοί ΚΑΕ 0411 ή ΚΑΕ 0439), λόγω της παρέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, χωρίς την 
ανάθεσή των, και την αλλαγή της οικονομικής χρήσεως. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για έγκριση των προμήθειών υλικών και υπηρεσιών 
και σχετικής εξουσιοδότησης του Προέδρου.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της προμήθειας των ανωτέρω υπηρεσιών και υλικών, για την κάλυψη των αναγκών 
της Αρχής, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο, προκειμένου να 
προβεί στις ενέργειες, αναζήτησης, αναθέσεων και σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια 
αυτών. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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