ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 7 Νοεμβρίου 2016
Αρ.Πρωτ. Φ.2230/13535
ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24
Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο
Πληροφορίες : Μ.Μουλιανιτάκη
Τηλέφωνο : 2810 288484, 288394
FAX : 2810 288484
Ε-mail: efahra@culture.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
Α. Τις διατάξεις :
1. Του Π.Δ.104/2014 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1, του
άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και το άρθρο 93 του Ν.4368/2016
(ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τις
διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη»,
του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος
στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-10- 2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/18-12- 2012) & του άρθρου
28 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/29-4-2013) «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη
βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών διοικητικών & λοιπών διατάξεων του Υπουργείου
Οικονομικών».
5. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση Νόμων & Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών & Αυτοδιοικητικών Οργάνων
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2-2-2012), του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ
86/τ.Α΄/2012) & του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013).
8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-72016).
10. Του Ν.4352/2015 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/7-12-2015) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολoγισμού
οικονομικού έτους 2016».
Β. Την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/τ.Β΄/ 29-10-2014)
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισμού στις
Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρµοδιότητας της
Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.Α.».
Γ. Την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/22-3-2011 (ΦΕΚ 566/τ.Β΄/11-4-2011) Υπουργική
Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι
οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ΄ εντολή του κύριου διατάκτη».
Δ. Την αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΜΠΔΣ/348133/40783/2420/402/8-12-2015 Υπουργική Απόφαση
«Έκδοση απόφασης διατάκτη για την κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016».
Ε. Τηναριθμ.ΠΟΛ1061/2016 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου ΄΄Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις΄΄ για
την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη
δεύτερη ομάδα νησιών».
Στ. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΠ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/336561/41233/18889/17306/18-10-2016 έγγραφο
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού προς την Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου του αυτού Υπουργείου αναφορικά με την αναγκαιότητα μεταβίβασης
πιστώσεων σε βάρος των πιστώσεων με Φορέα 21/110 του Τακτικού Π/Υ του ΥΠ.ΠΟ.Α., εντός του
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
Ζ. Το αριθμ.7967 Επιτροπικό Ένταλμα.
Η. Την αρ.πρωτ. Φ.2230/12919/25-10-2016 (Α.Δ.Α.: 606Ε4653Π4-ΞΑ0) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης
της Εφορείας μας.
Θ. Την ανάγκη πληρωμής για την κάλυψη δαπάνης ύδρευσης του φρουρίου Κούλε στο λιμένα πόλης
Ηρακλείου,΄
Αποφασίζουμε
εγκρίνουμε τη δαπάνη πληρωμής ποσού 1.271,25 € (χιλίων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ & είκοσι
πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, στο
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ν.Π.Ι.Δ. με επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 090016497, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), σύμφωνα με το αριθμ.3974/25-10-2016
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την κάλυψη δαπάνης ύδρευσης του φρουρίου Κούλε στο λιμένα πόλης
Ηρακλείου,
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Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες και διαθέσιμες πιστώσεις του Φορέα 21/110 & ΚΑΕ
0831 «Ύδρευση & άρδευση» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας &
Θρησκευμάτων, τρέχοντος οικονομικού έτους 2016.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Συθιακάκη Βασιλική
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου
(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)
2. ΥΠΠΟΑ.
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης/ Τμήμα Εκτέλεσης Π/Υ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Εσωτερική Διανομή
1. Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης & Ασφάλειας/Λογιστήριο

3

