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ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη  είκοσι
εκατομμύρια  ευρώ  (20.000.000,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου
ποσοστού του Κ.Λ.: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 22 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 99.099.925,00 € (ενενήντα εννιά
εκατομμύρια ενενήντα εννιά  χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε
Ευρώ).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού

Γ ΑΛΕΒΙΖΟΥ

2.   Την αριθμ. πρωτ. 15964/20-12-2019  απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α.  "Μεταβίβαση σε Υπηρεσιακά όργανα του
δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή Προέδρου για την έκδοση 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. 4549/2017 (ΦΕΚ 105/Α/14-06-2018) "Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022".
1.4 Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ290/Β/13-2-2013).
1.5 Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014 και το άρθρο 63

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι  εκατομμύρια  ευρώ  (20.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 67.01.000 Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α.
φυτικού τομέα του οικονομικού έτους 2020 για "Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. φυτικού τομέα"

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. 164/21-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ  με την  οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΛ.ΓΑ. έτους
2019 και των φορέων του Κεφ. Α΄ του ν.3429/2005 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει σήμερα.
4.   Το υπ΄αριθμ. ....................... τεκμηριωμένο αίτημα του ............................................................................................... Περί
της αναγκαιότητας "Ασφαλιστικές αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. φυτικού τομέα"
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