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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ   

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ .  Λαμπράκη 150 ,  18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888  

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 6 η  

 
ΘΕΜΑ 10ο:  «Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2020» 

 

Την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 76η 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. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 
Μέλος Μέλος 8. Βελουδογιάννη Ελένη                                                                                     Μέλος 

9. Κουμπαράκης Γεώργιος                                                                                  
 

Μέλος 
  

 
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

Ουδείς  

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος  Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής η μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων από κωδικούς. Έπειτα δίδει τον λόγο στον 
Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο 
Τορουνίδη, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 26ης Νοεμβρίου 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 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Εισάγεται η μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων από κωδικούς, που υπάρχει υπερεπάρκεια σε 
κωδικούς που υπάρχει έλλειψη για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της Αρχής καθώς 
και δημιουργία νέου κωδικού εξόδου αναφορικά με τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 
τελών από τρίτους για τα έτη χρήσης 2013 έως 2019, με τη σημείωση ότι οι απαιτούμενες 
αναμορφώσεις των λογιστικών κωδικών και ποσών του Προϋπολογισμού δεν επηρεάζουν το 
εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2020 της Αρχής, ύψους 1.045.700,00 ευρώ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α’/27-05-16, Άρθρα 
108 έως 126), ως ισχύουν. 

2) Ο Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016, άρθρα 75-91). 

3) Ο Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»(ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015), ως ισχύει. 

4) Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014, άρθρα 63 παρ. 
4β, 173), ως ισχύουν.  

5) Ο Ν.4597/2019 (Α’ 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία 
του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.», άρθρο 46. 

6) Το Π.Δ. 19/2016 (Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15). 

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

8) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017). 
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9) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

10) Η 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). 

11) Η υπ’ αρ. 2/55677/ΔΠΓΚ/5.7.2019 (ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) Εγκύκλιο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020». 

12) Η υπ’ αρ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30.01.2020 εγκύκλιο Υπ.Οικ./ΓΛΚ με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ). 

13) Η υπ’ αρ. 281/24.02.2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της 
Γενικής Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ Β’ 605). 

14) Η υπ’ αρ. 134/2019 Απόφαση της Αρχής της 58ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21η Νοεμβρίου 
2019, με αντικείμενο την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2020, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΜΝ46Μ445-ΔΑΑ). 

15) Η υπ’ αριθμ. 170/2020 Απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την Πρώτη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΤΥ46Μ445-ΞΛ8). 

16) Την υπ’ αριθμ. 182/2020 Απόφαση της Αρχής με αντικείμενο τη Δεύτερη αναμόρφωση 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
Οικονομικού Έτους 2020, ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΚΧΚ46Μ445-ΓΓΓ). 

17) Η υπ. αρ. 2/84027/ΔΠΓΚ/16.11.2018 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική 
Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005» (ΦΕΚ B 
5171/16.11.2018). 

18) Η υπ’ αρ. 2/90906/ΔΠΓΚ/19.12.2019 Απόφαση Υπ. Οικονομικών/Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Ανακατανομή 
πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού»( AΔΑ: ΨΦΣΓΗ-ΦΕ1). 

19) Η υπ’ αρ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21.12.2018 Απόφαση Υπ. Οικονομικών/Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Ανακατανομή 
πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού» ( AΔΑ: ΩΕΣ1Η-ΒΗΔ). 

20) Η ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης 
και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8fc1tGyXuBXstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbZKwRV4Ri3iBXoe_8iZQvcgKLonYxUa8ihPRMWXQ2Wm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8fc1tGyXuBXstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbZKwRV4Ri3iBXoe_8iZQvcgKLonYxUa8ihPRMWXQ2Wm
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21) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

22) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του Κράτους. 

23) Το γεγονός της ανεπάρκειας της πίστωσης των ΚΑΕ Εξόδων 0411, 0831, 7123, 7124. 

24) Το γεγονός της ανεπάρκειας του ΚΑΕ εξόδου 31.23 «Επιστροφές τελών». 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016: «3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνομα και 
για λογαριασμό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου 
έχει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 
19/2016, Α` 28). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία 
είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς 
και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών 
και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι 
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια έκθεση του επόμενου 
έτους. 6. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων με τη 
διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.» 

Επομένως, η αύξηση των πιστώσεων με ταυτόχρονη εγγραφή νέων πιστώσεων, αποτελεί 
αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία δύναται να λάβει απόφαση κατόπιν Εισήγησης του Προϊσταμένου 
Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον με αυτή δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του 
Προϋπολογισμού της Αρχής, ούτε και του Κρατικού Προϋπολογισμού και της Γενικής Κυβέρνησης. 

Β. Αναμόρφωση εξόδων 

Προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές και άμεσες ανάγκες της Αρχής, προτείνεται η μεταφορά 
πιστώσεων μεταξύ υφιστάμενων κατηγοριών εξόδων του προϋπολογισμού καθώς και δημιουργία 
νέου κωδικού εξόδου.  

Συγκεκριμένα, αναμορφώνονται οι κατωτέρω ΚΑΕ για τους εξής λόγους έκαστος: 

1. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.11 «Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» κατά 6.000,00 €, για την παροχή εξειδικευμένων 
νομικών γνωμοδοτήσεων επί ειδικότερων ερωτημάτων αναφορικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού 352/2017. 
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2. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.19 «Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» κατά 6.000,00 €, καθώς δεν προβλέπεται να διενεργηθεί 
αντίστοιχη δαπάνη. 

3. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 08.31 «Ταχυδρομικά Τέλη» κατά 400,00 €, για την κάλυψη 
αναγκών της Αρχής, εν όψει της ανάγκης κοινοποίησης μέσω αποστολής δια ταχυδρομείου των 
χρηματικών καταλόγων και λοιπών εγγράφων προς τους υποκείμενους στο τέλος υπέρ ΡΑΛ φορείς.  

4. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 08.32 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού» κατά 400,00 €, καθώς δεν προβλέπεται να διενεργηθεί αντίστοιχη δαπάνη. 

5. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.23 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού 
και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» κατά 1.500,00 €, συνολικού ύψους 6.523,60 €  για 
την κάλυψη της προμήθειας συστήματος τηλεδιάσκεψης, για τη προσήκουσα υποστήριξη των 
μέσω τηλεδιασκέψεως συνεδριάσεων την Αρχής, και λοιπών τηλεδιασκέψεων, καθώς και την 
προμήθεια τριών (3) φορητών υπολογιστών για τα στελέχη της Αρχής, εν όψει των μέτρων 
τηλεργασίας και για τη προσήκουσα αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοιού 
στη καθημερινή λειτουργία της Αρχής. 

6. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 08.89 «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά 
1.500,00 €, καθώς δεν προβλέπεται η διενέργεια σχετικής δαπάνης.  

7. Αύξηση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.24 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» κατά 
1.000,00 €, για την προμήθεια δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων.  

8. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 71.11 «Προμήθεια επίπλων» κατά 1.000,00 €, καθώς δεν 
προβλέπεται η διενέργεια σχετικής δαπάνης.  

9. Το άνοιγμα ΚΑΕ 3100: «Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται» με 
ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό εξόδου KAE 31.23: «Επιστροφές τελών» για την επιστροφή 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών τα οποία κατέβαλλαν ορισμένοι φορείς για τα έτη 2014 
έως 2020, σε συνέχεια και εκτέλεση της υπ’ αρ. 190/2020 αποφάσεως της Αρχής. Στον νέο αυτό 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου προτείνεται αύξηση  της πίστωσης κατά 12.875,00 €. 

10. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 08.16 «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης» κατά 
10.000,00€, καθώς δεν πρόκειται να διενεργηθεί αντίστοιχη δαπάνη.  

11. Μείωση της πίστωσης του ΚΑΕ 04.39  «Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. 
υπηρεσίες» κατά 2.875,00 €, καθώς θεωρούμε ότι υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις σε αυτόν τον 
κωδικό μέχρι το τέλος του έτους. 

Με την παρούσα αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς ο 
προϋπολογισμός διατηρείται ισοσκελισμένος τόσο κατά το σκέλος εσόδων, όσο και εξόδων.  
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ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΥ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗ 

Β’ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗ Γ’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

04.11 

Αμοιβές νομικών, που 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία 

28.000,00 10.349,20 0,00 6.000,00 16.349,20 

04.19 

Αμοιβές λοιπών, που 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
με την ιδιότητα ελευθέρων 
επαγγελματιών 

8.300,00 6.068,00 6.000,00 0,00 0,68 

08.31 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 0,00 - 400,00 400,00 

08.32 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 
και τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού 

 

1.800,00 853,15 400,00 - 453,15 

71.23 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λογισμικού 
και λοιπού συναφούς  
βοηθητικού εξοπλισμού 

 

15.000,00 5.023,60 - 1.500,00 6.523,60 

08.89 Συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισμού 

2.500,00 1.500,00 1.500,00 - 0,00 

71.24 Προμήθεια φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 
 

500,00 500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 

71.11 Προμήθεια επίπλων 
 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 - 0,00 

31.23 
Επιστροφές τελών - - - 12.875,00 12.875,00 

08.16 Δαπάνες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 
 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 - 0,00 

04.39 Λοιπές αμοιβές νομ. 
προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

146.400,00 52.775,60 2.875,00 - 49.900,60 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

- - 21.775,00 21.775,00 - 

Πίνακας 1. Αναμορφούμενος Πίνακας Εξόδων 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Την έγκριση της ανωτέρω τρίτης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2020 της Αρχής ανά ΚΑΕ, 
ως παρατίθεται ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης του Προέδρου να προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες, για την αναμόρφωση των απαραίτητων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού του 2020 της Ρ.Α.Λ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

 Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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