ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 31/04 - 04- 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές
ισχύουν σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί Ενεργητικής Προστασίας της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3877/20-9-2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»
4. Την Απόφαση αριθ. 131/19-07-2012 του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
5. Το Εισηγητικό Σημείωμα με αριθ. πρωτ. 32/01-04-2013 της Δ/νσης Μελετών και
Εφαρμογών
6. Την με αριθ. πρωτ.17721/74146/16-7-2012 (ΑΔΑ B41ΓΒ-ΡΝΓ) Έγκριση Ανάληψης
Υποχρέωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
7. Το γεγονός ότι το σύνολο της ανωτέρω δαπάνης ύψους πενήντα επτά χιλιάδες
εξακόσια εξήντα (57.660,00) ΕΥΡΩ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ,
οικονομικού έτους 2013 και ειδικότερα τον λογαριασμό με τα στοιχεία Κ.Λ. 6490000.
8. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι)
1. Την ικανοποίηση των αιτήσεων των φυσικών προσώπων, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Απόφασης 131/19-07-2012 του
Δ.Σ. του ΕΛΓΑ καθώς και κάθε σχετική τροποποιητική της ως άνω Απόφασης.
2. Την απόρριψη των αιτήσεων των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙγ, που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις επιχορήγησης με βάση την Απόφαση 131/19-07-2012 του Δ.Σ. του
ΕΛΓΑ. καθώς και κάθε σχετική τροποποιητική της ως άνω Απόφασης.
3. Οι ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙγ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής
4. Η εγκατάσταση όλων των επιχορηγουμένων από τον ΕΛΓΑ αντιπαγετικών
ανεμιστήρων θα πρέπει απαρέγκλιτα να γίνει στα αγροτεμάχια που τα φυσικά
πρόσωπα έχουν επισημάνει στα τοπογραφικά διαγράμματα που περιλαμβάνονται
στις αιτήσεις τους.
ΙΙ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ. Σ. να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.
Συνημμένα : α) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι σελ. 1
β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙα σελ. 1
γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙβ σελ. 1
δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙγ σελ. 4
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασίλειος Έξαρχος

Ελισάβετ Καστανά

