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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗΑΡΧΗΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr       

ΑΠΟΦΑΗ 51/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  31η 

 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ9ο: Παροχή Εξουςιοδότηςησ για Κατακφρωςη Πρακτικών τησ Επιτροπήσ 

Προμηθειών για προμήθεια α) γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) 

πλήρων ςυςτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιςτών, ςυμπεριλαμβανομζνων 

λειτουργικών ςυςτημάτων και υπογραφή των ςχετικών ςυμβάςεων. 

Σθν 1θ Μαρτίου 2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ. )ςυνιλκαν ςτθν 31θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ.  
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςωντου Πολφδωρου – Άλκθ     Πρόεδροσ   

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ του Γεωργίου 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ του Γεωργίου 

4. Γεωργίου Βαςίλειοσ του Δθμθτρίου 

     5. Γρίνοσ πυρίδων του Γεωργίου 

     6. Βελουδογιάννθ Ελζνθ του Εμμανουιλ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ του πυρίδωνα 

8. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

Αντιπρόεδροσ 

      Ειςθγθτισ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

 

 

 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. οφία Σςιουπλι 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζλαβε το λόγο και ζφερε ωσ ζκτακτο κζμα, εκτόσ 
θμερθςίασ διατάξεωσ, τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ από το Δ.. τθσ ΡΑΛ περί τθσ Κατακφρωςθσ 
του υπ. αρικμ. 1/2018 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν (αρικμ. Πρωτ. ΡΑΛ 214/01-02-
2018)για τθν προμικεια πλιρων ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμ-
βανομζνων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και του υπ. αρικμ. 2/2018 Πρακτικοφ  τθσ Επιτροπισ 
Προμθκειϊν (αρικμ. Πρωτ. ΡΑΛ 258/13-02-2018) για τθν προμικεια γραφείων, ερμαρίων και 
καρεκλϊν, όπωσ επίςθσκαι τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Σα Μζλθ ομοφϊνωσ 
ςυμφωνοφν ςτθν ειςαγωγι του εκτάκτου κζματοσ. 

Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεκζντα ςε αυτά, τα μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 
προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν Ειςιγθςθ του Προζδρου 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ζχοντασ 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, 

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), 
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9. Tθν από 22.12.2017 με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 636/22.12.17 «Πρόςκλθςθ για επιλογι αναδόχου» 

τθσ Ρ.Α.Λ. για τθν προμικεια πλιρων ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, 

10. Tθν από 22.12.2017 με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 637/22.12.17 «Πρόςκλθςθ για επιλογι αναδόχου» 

τθσ Ρ.Α.Λ. για τθν προμικεια γραφείων, ερμαρίων και καρεκλϊν, 

11. Σθν 9/2018 Απόφαςθ του Προζδρου τθσ ΡΑΛ περί τθσ ςυγκρότθςθσ 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..  

12. Σο Πρακτικό 1/2018 τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν τθσ ΡΑΛ, ςτο οποίο προτείνεται, φςτερα 

από εξζταςθ των προςφορϊν, θ κατακφρωςθ τθσ εν λόγω προμικειασ ςτθν εταιρεία με 

τθν επωνυμία «HIPACAEBE», κακότι θ προςφορά τθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 

οικονομικά, βάςει χαμθλότερθσ τιμισ, ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ εν κζματι Πρόςκλθςθσ. 

13. Σο Πρακτικό 2/2018 τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν τθσ ΡΑΛ, ςτο οποίο προτείνεται, φςτερα 

από εξζταςθ των προςφορϊν, θ κατακφρωςθ τθσ εν λόγω προμικειασ ςτθν εταιρεία με 

τθν επωνυμία «KAS ΕΛΛΑ», κακότι θ προςφορά τθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 

οικονομικά, βάςει χαμθλότερθσ τιμισ, ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ εν κζματι Πρόςκλθςθσ. 

14. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ ΡΑΛ για το ζτοσ 2018, 

15. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Αρχισ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων και ςε φανερι ψθφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ τον Πρόεδρο τθσ Αρχισ για τθν επικφρωςθ του υπ. αρικμ. 

1/2018 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν (αρικμ. Πρωτ. ΡΑΛ 214/01-02-2018) για τθν 

προμικεια πλιρων ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, και του υπ. αρικμ. 2/2018 Πρακτικοφ  τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν 
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(αρικμ. Πρωτ. ΡΑΛ 258/13-02-2018) για τθν προμικεια γραφείων, ερμαρίων και καρεκλϊν και 

τθν περαιτζρω υπογραφι των ςυμβάςεων ανάκεςθσ προμθκειϊν με τισ εταιρείεσ που 

προςζφεραν ςε εκάςτθ περίπτωςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά, βάςει χαμθλότερθσ 

τιμισ, προςφορά. 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                                     Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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