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                     Πειραιάς 19.10.2021 
               Αρ. πρωτ. 1680/19.10.2021 

 
Προς: ως «Πίνακας Αποδεκτών» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 99/2021 

 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση Καθηκόντων Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της 

λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2021. 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 109 παρ. 1, 115 παρ. 4 και 125 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τα άρθρα 118, 219 παρ. 1 και 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως ισχύουν. 

3. Τα άρθρα 107 και 143 παρ. 3 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία.», όπως ισχύουν. 

4. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.06.2017). 

7. Την υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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8. Την 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). 

9. Την υπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της ισχύος 
την 14 Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021).  

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής για την παραλαβή των αγαθών και υπηρεσιών που 
προμηθεύεται με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεως κατ’ άρθρον 117Α και 118, αξίας 
κατώτερης των 10.000€, και για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Αρχής. 

Αποφασίζει 

1. Την ανάθεση στον Εισηγητή της Αρχής, Δημήτριο Μπίτα του Ιωάννη, των καθηκόντων 
παραλαβής προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, που ανατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 
118 του Ν.4412/2016, κατ’ άρθρον 219 του Ν.4412/2016, οι οποίες απευθείας αναθέσεις και 
συμβάσεις έχουν αξία κατ’ ανώτατο όριο έως 10.000,00 €, δίχως να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, προς 
εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Αρχής.  

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει και ενημερώνει το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ότι έχει στη διάθεσή 
του σε πρωτότυπη μορφή το απαραίτητο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής των 
παρασχεθέντων αγαθών αν η προμήθεια αφορά αγαθά, ή υπηρεσιών, αφορά υπηρεσία, και τα 
παραδοτέα αγαθά ή υλικό της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 

Ο ανωτέρω θα αναζητά να παραλάβει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλο πρόσφορο 
τρόπο, όλα τα απαραίτητα έγγραφα (από το πρωτογενές αίτημα μέχρι και την Πράξη Ανάθεσης ή 
τη Σύμβαση) με σκοπό να προβαίνει στη σύνταξη της βεβαίωσης αντί Πρωτοκόλλου Παράδοσης – 
Παραλαβής. 

Επίσης εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 
συντάσσει τις σχετικές βεβαιώσεις, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η βεβαίωση, που θα συντάσσεται, παραδίδεται ιδιοχείρως, 
είτε θα αποστέλλεται με την ολοκλήρωση του με email ψηφιακά υπογεγραμμένο, εντός 5 (πέντε) 
ημερών, στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής με σκοπό την έγκαιρη εξόφληση του 
προμηθευτή.  

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Αρχής.  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Αθανάσιος Γ. Τορουνίδης 
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Πίνακας Αποδεκτών (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

- Γραμματεία Ρ.Α.Λ. 

- Ενδιαφερόμενος Εισηγητής  

- Οικονομική Υπηρεσία  
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