ΑΔΑ: 06-07ΟΡ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Πρωτ: 4892
Αριθμ.
Διεκπ: 3171

Αθήνα,

6/5/ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 65 του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό,
ΦΕΚ 106/Α/87), όπως ισχύει,
3. τα άρθρα 1, 98Β, 100, και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως
ισχύει,
4. τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών
Πιστώσεων της Βουλής και ιδίως του άρθρου 2, ο οποίος προσαρτήθηκε στον Κανονισμό της Βουλής –
Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α΄/1997), ως Παράρτημα υπ’ αριθμ. εννέα (9), σύμφωνα με το άρθρο 53 της από
28.06.2016 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 122/Α/2016), όπως ισχύει,
5. τη με αρ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 991/28.02.2022 επιστολή του Προέδρου
και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Μολυβδοσκέπαστου με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυση αυτού για την κάλυψη αναγκών
του, που σχετίζονται άμεσα με την ίδια τη λειτουργία του,
6. Την ανάγκη συμβολής της Βουλής σε δαπάνες που προορίζονται για την προώθηση κοινωφελών,
πολιτιστικών, κοινωνικών και συναφών σκοπών,
7. τη με αρ. πρωτ. 20413/11786/13.12.2019 απόφασή μας για τη «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής
στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων» (ΦΕΚ
4731/Β/19.12.2019), όπως ισχύει,
αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την καταβολή ποσού ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Μολυβδοσκέπαστου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, με σκοπό την διασφάλιση
της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του σε μία επιμεθόριο περιοχή που άλλως απειλείται από
ερήμωση, στο πλαίσιο των εν γένει κοινωνικών σκοπών της Βουλής των Ελλήνων.
Εντελλόμεθα τη μεταφορά του ποσού αυτού στο λογαριασμό υπ’ αριθμόν ******** που τηρεί ο
προαναφερόμενος Συνεταιρισμός.
Το σύνολο της δαπάνης θα βαρύνει τον υπ’ αριθμόν ***40 λογαριασμό της Υ.Δ.Ε.Λ.Π. που τηρείται
στην *****Τράπεζα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Προέδρου της Βουλής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων

4.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

