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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr 

Πειραιάσ 27.02.2018 

 

Προσ: ωσ «Πίνακασ Αποδεκτϊν» 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 10/2018  

Θζμα:  Ανάκεςθ εκπροςϊπθςθσ ςε δικθγορικό γραφείο τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Πειραιά.  

 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ :  

1. Σο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

2. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
ιςχφει, 

3. Σο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143): «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, 

4. Σο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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, 

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

6. Σο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπωσ ιςχφει, 
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7. Σο Π.Δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 

Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπωσ ιςχφει, 

8. Σθν ΤΑ 1000.00/44060/2017 «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) 

ειςθγθτϊν, πζντε (5) τακτικϊν μελϊν και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν 

τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 299 Τ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017), 

9. Σθν ανάγκθ παροχισ προσ τθ ΡΑΛ εξειδικευμζνων νομικϊν υπθρεςιϊν με 

ιδιαίτερεσ γνϊςεισ Διοικθτικοφ Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντοσ, όπωσ και 

αντίςτοιχθ πολυετι δικαςτθριακι εμπειρία, πράγματα τα οποία, ωσ εκ του 

απαιτοφμενου αντικειμζνου εξειδίκευςθσ και πολυπλοκότθτασ, εκφεφγουν 

των ςυνικων κακθκόντων και τθσ εμπειρίασ του υπθρετοφντοσ ςτθ ΡΑΛ 

προςωπικοφ. 

10. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 293/27.02.2018 γνωμοδότθςθ του ειδικοφ 

ςυνεργάτθ του Προζδρου τθσ ΡΑΛ περί τθσ προςικουςασ νομικισ 

εκπροςϊπθςθσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Εφετείου Πειραιϊσ. 

11. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 294/27.02.2018 προςφορά του δικθγορικοφ 

γραφείου τζλιου Ι. Μανουςάκθ και υνεργατϊν και πιο ςυγκεκριμζνα του 

δικθγόρου κ. τζλιου Μανουςάκθ. 

12. Σο γεγονόσ ότι ο δικθγόροσ κ. τζλιοσ Μανουςάκθσ διακζτει αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία με τα νομικά ηθτιματα που άπτονται τθσ υπόκεςθσ και ενεργι 

δικαςτθριακι εναςχόλθςθ για άνω των είκοςι πζντε (25) ετϊν. 

13. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΡΑΛ για το ζτοσ 2018. 

14. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Αρχισ. 

 

Αποφαςίηει 

 

Α. Σθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ νομικισ εκπροςϊπθςθσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 

Λιμζνων ςχετικά με τθν Προςφυγι ΔΟΜΟΠΟΡΣ ΑΕ κλπ. (ΠΡ679/13-12-2016) κατά 

τθσ ΡΑΛ ςτο δικθγορικό γραφείο τζλιου Ι. Μανουςάκθ και υνεργατϊν και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτον δικθγόρο κ. τζλιο Μανουςάκθ (ζδρα: Μπουμπουλίνασ αρ. 25, 

Πειραιάσ, ΣΚ 18535, ΑΦΜ 024938477, ΔΟΤ Α’ Πειραιά)  ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Εφετείου Πειραιά (υπόκεςθ με κωδικό Γ6/2017). 

Β. Η ςυνολικι αμοιβι για τθν δικαςτικι εκπροςϊπθςθ και παροχι των νομικϊν 

υπθρεςιϊν ορίηεται ςτο ποςό των χιλίων εξακοςίων Ευρϊ (1.455 €) πλζον ΦΠΑ και 
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εξόδων. Η καταβολι του τιμιματοσ κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν 

Δελτίων Παροχισ Τπθρεςιϊν και λοιπϊν νόμιμων παραςτατικϊν. 

Γ. Η ςυνολικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων και ςυγκεκριμζνα τον ΚΑΕ 0411 «Αμοιβζσ νομικϊν προςϊπων που 
εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκερου επαγγελματία» 
οικονομικοφ ζτουσ 2018 όπου υπάρχουν οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 

Δ. Η πλθρωμι του 100% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, κα λάβει χϊρα μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ, με χρθματικά 
εντάλματα που κα εκδοκοφν ςτο όνομα του δικαιοφχου προμθκευτι, με βάςθ τα 
τιμολόγιά του, αφοφ γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με 
κάκε νόμιμθ κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά 
νόμο βαρφνει τον Προμθκευτι.  

Η κακαρι αξία του τιμολογίου υπόκειται, ςφμφωνα με το άρκρ. 24 του ν. 
2198/1994, ςε παρακράτθςθ φόρου, 4% για προμικεια υλικϊν ι 8% για παροχι 
υπθρεςιϊν και ςε κράτθςθ 0,06% προ φόρων και κρατιςεων, πλζον χαρτοςιμου 
(πλζον 20% υπζρ ΟΓΑ), ιτοι 3,6% επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06 % υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κατά τισ λοιπζσ λεπτομζρειεσ 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν . 4412/2016 (Α ́ 147) όπωσ 
εφαρμόηεται και ορίηεται από τθν υπ ́ αρικ. 1191/Β /́ΦΕΚ 969-22.03.2017 απόφαςθ.  

Κάκε άλλθ κράτθςθ που τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ 
ςφμβαςθσ με τον Προμθκευτι. Ο ΦΠΑ βαρφνει τθν Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων. 

4. Ορίηεται Επιτροπι οριςτικισ παραλαβισ, θ Επιτροπι Παραλαβισ αντικειμζνου 
παροχισ υπθρεςιϊν ζτουσ 2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                        Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 

 

 

Πίνακασ Αποδεκτϊν (µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  

- Γραμματεία ΡΑΛ 

- Αντιπρόεδρο ΡΑΛ 

-Σμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

- Αναφερόμενο δικθγορικό γραφείο 
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