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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗΑΡΧΗΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 71/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 1 η  

 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξουςιοδότηςη για προμήθεια υλικοφ και λογιςμικοφ πληροφορικήσ, μηχανικοφ, 

μηχανολογικοφ, δικτυακοφ, λοιποφ εξοπλιςμοφ και ςυναφών εργαςιών 
εγκατάςταςησ και αναθζςεισ νομικών και λοιπών εξειδικευμζνων υπηρεςιών 

 

Σθν 5θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 41θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Λάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Λάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι ειςθγείται και αιτείται τθν εξουςιοδότθςι 
του από τθν Αρχι, προκειμζνου να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ για τθν προμικεια υλικοφ και 
λογιςμικοφ πλθροφορικισ, μθχανικοφ, μθχανολογικοφ, δικτυακοφ, λοιποφ εξοπλιςμοφ και 
ςυναφϊν εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, όπωσ και ςε ανακζςεισ νομικϊν και λοιπϊν εξειδικευμζνων 
υπθρεςιϊν. 

τθν ςυνζχεια, ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 02.11.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ 
υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ. 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

φμφωνα με τθν Ζκκεςθ Πεπραγμζνων για το 2017 τθσ Αρχισ, θ ανάπτυξθ υποδομϊν 
πλθροφορικισ ςε υλικό και λογιςμικό, αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ και 
οργάνωςθσ τθσ Αρχισ, διότι τοφτθ κα ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν βελτιςτοποίθςθ των 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν εξζταςθ των υποκζςεων και τθν λιψθ των αποφάςεων, τθν 
διοικθτικι και οικονομικι υποςτιριξθ. Οι ςυγκεκριμζνεσ προτεινόμενεσ προμικειεσ μθχανικοφ, 
θλεκτρονικοφ και λογιςτικοφ εξοπλιςμοφ αναφζρονται λεπτομερϊσ ςε πίνακεσ που ακολουκοφν. 
Σοφτεσ οι προμικειεσ αφοροφν τισ ανάγκεσ τθσ Αρχισ, προκειμζνου καταςτιςουν δυνατι τθν 
αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ λειτουργία τθσ από τθν υποδομι και το δίκτυο του Τπουργείου 
Ναυτιλίασ, και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, το οποίο τθσ τα παρζχει από τον χρόνο, κατά τον οποίο θ 
Αρχι αποτελοφςε αυτοτελισ υπθρεςία.  

Θ ανάγκθ για τθ λειτουργικι αυτονόμθςθ τθσ Αρχισ, όπωσ αυτι υπαγορεφεται από τθν 
πραγματικι ανάπτυξθ τθσ Αρχισ, αρικμθτικά και ποιοτικά, δθλαδι από τθν αφξθςθ των κζςεων 
εργαςίασ λόγω τθσ ςτελζχωςθσ από το μόνιμο προςωπικό, το οποίο ειςιλκε ςτθν Αρχι κατά το 
δεφτερο εξάμθνο του τρζχοντοσ ζτουσ, αλλά και από τθν άςκθςθ του ςυνόλου των αρμοδιοτιτων 
τθσ. Επομζνωσ, θ λειτουργία τθσ Αρχισ κα πρζπει να πλαιςιϊνεται από ζνα ςυγκροτθμζνο και 
αςφαλζσ ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ υποκζςεων και ενόσ κοινοφ και αςφαλοφσ 
αποκετθρίου αρχείων, τθσ ανεμπόδιςτθσ, ςυνεχοφσ και αςφαλοφσ διαχείριςθσ του αυτοφ 
αρχείου, των τθρουμζνων εγγράφων και δεδομζνων, ιδία δε εν όψει τθσ ανάγκθσ για τθν 
δθμιουργία και διατιρθςθ βάςθσ δεδομζνων για τθν εποπτεία τθσ αγοράσ, θ οποία κα 
περιλαμβάνει εμπορικά και επιχειρθματικά απόρρθτα. 

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Πεπραγμζνων για το 2017 τθσ Αρχισ απαιτείται θ ζκδοςθ 
Κανονιςμοφ Διαιτθςίασ, και λόγω τθσ αφξθςθσ των ειςερχομζνων υποκζςεων και τθν προςφυγι 
κατά τθσ υπ’ αρικμόν 62/2018 αποφάςεωσ τθσ Αρχισ, προκφπτει θ ανάγκθ για τθν παροχι 
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν από νομικοφσ και μθχανικοφσ, όπωσ κα αναλυκεί κατωτζρω ςε 
ξεχωριςτό πίνακα ανακζςεων, για τισ οποίεσ είτε επικυρϊνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ και θ 
ανάκεςθ από τον Πρόεδρο τθσ Αρχισ, είτε δίδεται για πρϊτθ φορά θ εξουςιοδότθςθ του 
Προζδρου, προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάκεςι τουσ. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζχοντασ υπ’ όψιν τισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 

1. Σου Ν.Δ. 496/1974 (Α’204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σου Ν.2690/99 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ Διατάξεισ». 

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

4. Σο Ν. 4270/2014 (Α' 143)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) –δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σο Ν. 4172/2013«Παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ κατά τθν προμικεια κάκε είδουσ 
αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν», άρ. 64. 

6. Σο Ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ»(94 Α’), Άρκρα 107 ζωσ 126 
και Άρκρο 132, όπωσ ιςχφει.  

7. Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Σου ΠΔ 19/2016 (Α’ 28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).». 

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

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’ αρικμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ για τον «Οριςμό μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

12. Σθν υπϋ αρικμ. 24/2018 Απόφαςθ Προζδρου περί τθσ ςυγκρότθςθσ νζων Επιτροπϊν 
Προμθκειϊν και Παραλαβισ Προμθκειϊν Σακτικοφ και Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και 
Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ για προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ εξυπθρζτθςθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ Ρ.Α.Λ. ζτουσ 2018 (ΑΔΑ: Ψ84346Μ445-Κ0Μ). 

13. Σθν υπ’ αρ. 39/2017 απόφαςθ τθσ Αρχισ, ςφνταξθσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, όπωσ 
εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 648/29.12.2017 κοινι απόφαςθ του Αναπλθρωτι 
Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ζγκριςθσ του 
Προχπολογιςμοφ τθσ ΡΑΛ για το ζτοσ 2018 (ΑΔΑ 6ΧΕΚ46Μ445-Π95). 

14. Σο γεγονόσ ότι το φψοσ των εκάςτοτε προχπολογιηομζνων προμθκειϊν και δαπανϊν είναι 
μικρότερο από το ποςό των 20.000 €.  
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15. Σθν ιδθ διενεργοφμενθ ζρευνα αγοράσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ κατά προςζγγιςθ 
προεκτίμθςθ του κόςτουσ των προτεινομζνων προμθκειϊν, προκειμζνου να επιδιωχκεί θ 
καλφτερθ από οικονομικά και ποιοτικά κριτιρια προςφορά.  

16. Σισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ τθσ υπό ςτελζχωςθσ Ρ.Α.Λ. για προμικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
tablets, λογιςμικοφ, εκτυπωτϊν, φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ, ςαρωτι, καταςτροφείσ 
εγγράφων, server, φωτογραφικισ μθχανισ, και μαγνθτόφωνο θχογράφθςθσ κακϊσ και air-
condition. 

ΤΠΑΓΩΓΗ  

Αρμοδιότητα Αρχήσ  

φμφωνα με το Άρκρο 125 του Ν.4389/2016 «…4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει ςτην ανάθεςη 
ζργων, προμηθειϊν, καθϊσ και ςτην αγορά ή μίςθωςη ακινήτων για τισ ανάγκεσ τησ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ περί ςφναψησ 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..» 

Επομζνωσ, θ Αρχι δφναται να αποφαςίηει τθν προμικεια υλικϊν, τα οποία κρίνει ότι είναι 
αναγκαία για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ, επομζνωσ, παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ 
Ρ.Α.Λ., θ ανωτζρω ειςιγθςθ του Προζδρου, και προβαίνει ςτθν αποδοχι αυτισ.  

ΓΛΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και πράξεισ προκειμζνου να 
προβεί ςτα εξισ: 

Ι. ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

τον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα είδθ, οι ποςότθτεσ, ανά ΚΑΕ. Οι προςκλιςεισ για τθν 
επιλογι προμθκευτϊν κα ςυμβοφν με βάςθ τισ ομαδοποιιςεισ των ειδϊν μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 
ωσ περιγράφονται ςτουσ κατωτζρω πίνακεσ. Ιδθ ζχουν αναρτθκεί προκλιςεισ για τθν επιλογι 
αναδόχων, για οριςμζνεσ προμικειεσ, τθσ ομάδασ Α (Εξοπλιςμόσ Γραφείου) και τθσ ομάδασ Η’ 
(Εξοπλιςμόσ Γραμματείασ),  προκειμζνου να προεκτιμθκεί το κόςτοσ τθσ προτεινόμενθσ 
προμικειασ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

# ΠΡΟΚΛΗΗ 
/ ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

4 Φορθτοί H/Y 7123 

457/22.10.2018 
6 Tablet 7123 

11 

Εκτυπωτζσ 
Γραφείων 7123 

 ΤΝΟΛΟ   

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

# ΠΡΟΚΛΗΗ 
/ ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

1 Matlab 7123 

Δεν ζχει 
διενεργθκεί 

ακόμθ 

1 SPSS V23 7123 

1 Autocad 7123 

1 Antivirus 7123 

20 

ουϊτα 
Εφαρμογϊν 

Γραφείου 

7123 

Γ. ΤΣΗΜΑ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ρ.Α.Λ.  

(Διαχείριςθ εγγράφων, ροισ εργαςιϊν και θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου) 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

ΠΡΟΚΛΗΗ / 
ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

1 Θλ. Πρωτόκολλο 7123 
Δεν ζχει 

διενεργθκεί 
ακόμθ 1 

Διαχείριςθ 
Εγγράφων 

7123 
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ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

ΠΡΟΚΛΗΗ / 
ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

1 
Ψθφιακζσ 

Τπογραφζσ 
7123 

Δ. ΤΛΙΚΟ (HARDWARE) ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

# ΠΡΟΚΛΗΗ 
/ ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

1 

Application + File 
Server μεΔίςκουσ 

6-8 ΣΒ (raid) 7123 

Δεν ζχει 
διενεργθκεί 

ακόμθ 

20 
Windows Server + 

20 χριςτεσ 7123 

1 UPS 3000VA 7123 

1 NAS (για BackUp) 7123 

2 
Back Up external 
Disk (local USB) 7123 

1 Firewall  7123 

1 Switch 48 ports 7123 

Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΝΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

# ΠΡΟΚΛΗΗ 
/ ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

8 
Μνιμεσ 

Τπολογιςτι 
7123 

Δεν ζχει 
διενεργθκεί 

ακόμθ 
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Σ. ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ   

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 

# ΠΡΟΚΛΗΗ 
/ ΕΡΕΤΝΑ 
ΑΓΟΡΑ 

3 
Καταςτροφείσ 

Εγγράφων 7129 

Δεν ζχει 
διενεργθκεί 

ακόμθ 
1 

Μαγνθτόφωνο 
Θχογράφθςθσ 7129 

1 
Φωτογραφικι 

Μθχανι 7129 

Ζ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΚΛΗΗ / 
ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

2 AIR CONDITION 7129 
Δεν ζχει 

διενεργθκεί 
ακόμθ 

Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΚΛΗΗ / 
ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

1 
αρωτισ βαρζωσ 

τφπου 7124 
460/23.10.2018 

1 
Φωτοτυπικό 

βαρζωσ τφπου 7124 

    
Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ  

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΚΛΗΗ / 
ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

1 Γραμμι 24mbps 0832 
Δεν ζχει 

διενεργθκεί 
ακόμθ 
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i) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, 
παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ κεντρικοφ server και εργαςιϊν δικτφωςθσ για το ερχόμενο ζτοσ 
2019  

ii) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν μαηικι προμικεια αναλωςίμων για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του ερχόμενου ζτουσ 2019 

ΙΙ. ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΚΑΣΩΣΕΡΩ ΤΠΗΡΕΙΩΝ:  

α) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υπόκεςθ Γ10/2018, ιτοι τθ νομικι υπεράςπιςθ τθσ 
Ρ.Α.Λ. ςε ςχζςθ προςφυγι ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Πειραιϊσ, και τθν επικφρωςθ τθσ 
εξουςιοδότθςθσ για τθν υπόκεςθ Γ8/2018 και Γ9/2018, ιτοι τθσ παράςταςθσ ενϊπιον του ιδίου 
δικαςτθρίου αίτθςθ αναςτολισ ομοφ μετά του αιτιματοσ προςωρινισ διαταγισ, ενϊπιον του 
ιδίου δικαςτθρίου. (αναλόγωσ ΚΑΕ 0411 ι 0439) 

β) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ τθσ εκπόνθςθσ γνωμοδοτιςεων ςε 
δικθγορικό γραφείο, προσ υποςτιριξθ ειςθγιςεων επί κεμάτων τθσ Ρ.Α.Λ. που περιλαμβάνουν, 
μεταξφ άλλων, τισ με κωδικό αρικμό υποκζςεισ Α9/2018, τθσ υπόκεςθσ Α11/2018, τθσ υπόκεςθσ 
Α12/2018, τθσ υπόκεςθσ Α13/2018, για τθν ζρευνα τθσ υπόκεςθσ Α15/2018, για τθν ζρευνα τθσ 
υπόκεςθσ Α16/2018, για τθν διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ Α17/2018 και τθσ υπόκεςθσ Α14/2018. 
(ςε χρζωςθ αναλόγωσ των ΚΑΕ 0411 ι 0439) 

γ) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ εξειδικευμζνων νομικϊν υπθρεςιϊν, 
πρόςβαςθσ ςε τράπεηεσ νομικϊν δεδομζνων. (ΚΑΕ 0439) 

δ) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ τθσ εκπόνθςθσ τοπογραφικϊν 
διαγραμμάτων, από νόμιμο τοπογράφο μθχανικό, ςτθν υπόκεςθ με αρικμό Α15/2018 (χρζωςθ 
ΚΑΕ 0439). 

ε) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςφνταξθσ μιςκολογικϊν 
καταςτάςεων (ΚΑΕ 0433) 

ςτ) ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν λειτουργικισ αποτίμθςθσ, 
διαςταςιολόγθςθσ και λεπτομερϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κεντρικοφ λογιςμικοφ υλικοφ και 
εργαςιϊν διαμόρφωςθσ computerroom (ςε χρζωςθ των ΚΑΕ 0412 ι 0419). 

Σα υπόλοιπα των ΚΑΕ για τισ ανωτζρω προμικειεσ είναι: 0832: 2.000 €, 7123: 38.559,04 €, 7124: 

2.500 €,  7129: 1.500 €,  0439: 7.141 €., 0433: 2.000 € , 0411: 3.578 €. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Λάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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