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Ε.Α.Δ.: 1172

ΑΠΟΦΑ ΣΗ
Έχον τας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχ ές δημοσιον ομικής διαχ είρισης και εποπτείας (εν σωμάτωση της Οδηγ ίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λ ογ ιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχ ύει,
β. Του Π.Δ 80/2016 περί αν αλήψεως υποχ ρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145)
γ . Της παρ.3 του άρθρου 37 του ν .4622/2019 «Επιτελ ικό Κράτος: οργάν ωση, λ ειτουργ ία και διαφάν εια της Κυβέρν ησης, των
κυβερν ητικών οργάν ων και της κεν τρικής δημόσιας διοίκησης» (Φ ΕΚ Α΄. 33/2019)
δ. Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138).
ε. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργ είου Αγ ροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .
στ. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αν τιπροέδρου της Κυβέρν ησης, Υπουργ ών , Αν απλ ηρωτών Υπουργ ών και
Υφυπουργών».
2. Την αριθ. 309/3313/ 12-1-2017 (ΦΕΚ Β’/57/18-1-2017) Κ.Υ.Α. των Υπουργ ών Οικονομικών , Διοικητικής Αν ασυγ κρότησης και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί μεταφοράς και αν ακατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/ 2014 στις
υφιστάμεν ες οργ αν ικές μον άδες της Γεν ικής Διεύθυνσης Οικον ομικών Υπηρεσιών του Υπουργ είου Αγ ροτικής Αν άπτυξης &
Τροφίμων
3. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α΄/103/13-6-2018) «Ορισμός του περιεχ ομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογ ιστικού
Πλαισίου της Γεν ικής Κυβέρν ησης»
4. Την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ Β΄/3240/ 7-8-2018) απόφαση Αν απληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και
Διοικητική Ταξιν όμηση του Κρατικού Προϋπολογ ισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. 2680/89848/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Αγ ροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός του Τσαγ καλ ίδη
Δημήτριου του Αν των ίου σε θέση Υπηρεσια κού Γραμματέα του Υπουργ είου Αγ ροτικής Αν άπτυξης και Τροφίμων»
6. Το υπ’ αριθμ. 154/303624/30-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του/της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί της αν αγ καιότητας γ ια “Οικονομικές εν ισχ ύσεις γ εωργ ικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς
λογ αριασμούς”
7. Την αριθ . 6332/ 30-09-2020 επιστολή του Γραφείου Υπουργ ού.
8. Την αριθ .2/38280/26-10-2020 απόφαση του Υπουργ είου Οικον ομικών /Γεν ικό Λ ογ ιστήριο του Κράτους.
9. Το αριθ . 2218/ 303353/29-10-2020 έγγ ραφο της Δ/ν σης Προϋπολογ ισμού κ΄ Δημοσιον ομικών Αναφορών .
10. Το γ εγον ός ότι, το ποσό της δεσμευόμεν ης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εν τός του εγ κεκριμέν ου ποσοστού διάθεσης.
Α ποφασίζουμε
Εγ κρίν ουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους ( 37.970.046,00 €) τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες
σαράντα έξι Ευρώ γ ια την πληρωμή ισόποσης δαπάν ης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολ ογ ισμού εξόδων του Υπουργ είου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Ειδικός φορέας 1029 - 501. - 0000000 , Λογ αριασμός 2390901002- οικ. έτους 2020 γ ια την
“κάλυψη δαπάνης για την επιχορήγηση άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής ενίσχυσης για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 α)Επιτραπέζια ς Ελιά ς Καλαμών β ) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής

κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες, και
λεπτομέρειε ς εφαρμογής Προσωριν ού Πλαισίο υ με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/ 2020 C(2020)1863 final
(Προσωριν ό Πλαίσιο)». ”
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛ ΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑ Ι ΒΕΒΑ ΙΩΝΕΤΑΙ:
(α) ότι η ανωτέρω δαπάν η τριάν τα επτά
εκατομμύρια ενν ιακόσιες
εβδομήν τα χ ιλ ιά δες σαράν τα έξι Ευρώ (37.970.046,00 €) είν αι εντός
του διαθέσιμ ου ποσοστού της υπό Φορέα 1029, Ειδικό Φορέα 501. 0000000 και Λ ογαρια σμός 2390901002- πίστωσης και (β) η συν δρομή
των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρ. 4 του Π.Δ. 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α 80021
στο Βιβλ ίο Εγ κρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς αν άληψη: 0,00
€
Α θήνα 30 /10 /2020
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών α.α.

ΘΕΟΦΑ ΝΗΣ ΜΠΕΣΗΣ

Α ποδέκτες προς ενέργ εια:
1.Α.Μ.Κ.Ε.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣ ΓΡΑ ΜΜΑΤΕΑ Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛ ΙΔΗΣ

