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ΑΠΟΦΑΣΗ

A/A 339

Θ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη  επτά
εκατομμύρια διακόσιες έξι  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(7.206.500,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του
Ειδ.Φορέα/ΚΑΕ:1.67.01.000/ πίστωσης και β) η συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ.1 α του άρθ.4 του πδ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 339 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00 € ().

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού

Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΥ

2.   Τη αριθμ. πρωτ. 1807/02-02-2017 απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α. "Μεταβίβαση σε Υπηρεσιακά όργανα του
δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Προέδρου για την έξδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης".

1.   Τις διατάξεις:
Έχοντας υπόψη:

1.1 Του Ν 1790/88 (ΦΕΚ134/α/88) όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
1.2 Του Π.Δ 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145)»
1.3 Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) "Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στατηγικής 2018-2021".
1.4 Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ290/Β/13-2-2013).
1.5 Των άρθρων 63, 65-68 του Ν.3270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) όπως ισχύον σήμερα.
1.6 Την υπ' αριθμ. 174/7368 (ΦΕΚ208/Β/30-01-2017) απόφαση του Αναπληρωτ'η Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017".

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτά  εκατομμύρια διακόσιες έξι  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  (7.206.500,00 €) για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 1.67.01.000 Ασφαλιστικές
αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. φυτικού τομέα" K.A.Eξόδων 00 του οικονομικού έτους 2017 για "Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη
φυτική παραγηωγή για ζημιές του έτους 2017"

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

5.   Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

3.   Την αριθμ. 196/05-12-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΛ.ΓΑ με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΛ.ΓΑ. έτους
2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4.   Το υπ΄αριθμ. ....................... τεκμηριωμένο αίτημα του ............................................................................................... Περί
της αναγκαιότητας "Εκκαθάριση αποζημιώσεων στη φυτική παραγηωγή για ζημιές του έτους 2017"
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