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Εισαγωγή
Ο Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Ζάκρου αναγνωρισµένος µε την υπ’

αριθµόν

πρωτ. 23143/31-01-2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως Οργάνωση Παραγωγών, θα υλοποιήσει το
εγκεκριµένο µε την υπ’ αριθµ. 585/25122/30.03.2018 YA τριετές πρόγραµµα εργασίας για
την τριετία 2018/2021 στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο
θεσµικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισµούς και Υπουργικές Αποφάσεις:
• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79,
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως ισχύει
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για
τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει
• Υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής
και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά µε τα
προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών»
• Υπ’ αριθµ. 585/25122/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΖΑΚΡΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου , για τα έτη 2018-2021 στο πλαίσιο των
καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014»
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Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν:
• τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών (γενικά έξοδα, δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και
υποδοµής για την υλοποίηση του προγράµµατος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών κ.λπ.)
• τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης
• τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια υποβολής και έγκρισης αιτήσεων τροποποίησης
του εγκριθέντος προγράµµατος
• τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και χρονικούς περιορισµούς για τη χορήγηση της
χρηµατοδότησης (δόσεις προκαταβολών και δόσεις εξοφλήσεων)
• τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων εργασίας µε περιγραφή του εκάστοτε
υλοποιηθέντος τµήµατος του προγράµµατος µε πλήρεις αιτιολογήσεις των χρονικών ή
άλλων παρεκκλίσεων από το προγραµµατισµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του
προγράµµατος
• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράµµατος από αρµόδιους φορείς
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)
• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την προµήθεια υπηρεσιών και παγίου
εξοπλισµού καθώς και τις ελάχιστες ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις
συµβάσεις προµηθειών που συνάπτει η Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του προγράµµατος.
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Αντικείµενο του έργου
Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού για
τα µέλη της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά τον τοµέα
Δραστηριοτήτων Δ «Τοµέας βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών» και συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Δi.4 µε τίτλο “Προµήθεια
πλαστικών κλουβών” για το πρώτο έτος του εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας
περιόδου 2018- 2021 της ΟΕΦ Αγροτικός Ελαικοµικός Συνεταιρισµός Ζάκρου, στο πλαίσιο
του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε.Φ. επιθυµεί την προµήθεια του κάτωθι εξοπλισµού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ, µε τα
αναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. Κατασκευασµένα από υλικά κατάλληλα για τρόφιµα
2. Χωρητικότητα έως 28 κιλά ελαιόκαρπου
3. Διαστάσεις: 56Χ38Χ27cm.
4. Δυνατότητα τοποθέτησης το ένα πάνω στο άλλο
5. Δυνατότητα αποθήκευσης το ένα µέσα στο άλλο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
• Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ελάχιστο σε 7.000 τεµάχια
• Ο εξοπλισµός να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι διαστάσεις των πλαστικών κλουβών προσδιορίζονται κατ’ εκτίµηση και δύναται να
τροποποιηθούν βάσει της γραµµής παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας.

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας, όπως έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της
Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ακολουθεί το αντίστοιχο απόσπασµα εκ του εγκεκριµένου
προγράµµατος εργασίας.
Στο απόσπασµα περιλαµβάνονται (i) η περιγραφή της δράσης, (ii) το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης αυτής, (iii) ο παραδοτέος εξοπλισµός, (iv) ο προϋπολογισµός καθώς και (v) οι
ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Απόσπασµα από το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Εργασίας)
Δραστηριότητα Δi.4
Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Δραστηριότητα Δi:Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης
και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
Τίτλος

Προμήθεια πλαστικών κλουβών

Διάρκεια

1 έτος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση πλαστικών κλουβών κρίνεται απαραίτητη µίας και έχει αποδειχτεί ότι συµβάλει στην
ποιότητα της πρώτης ύλης,του συγκοµιζόµενου ελαιοκάρπου, εκτοξεύοντας τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τελικά του παραγόµενου ελαιολάδου.
Η αντικατάσταση της χρήσης τσουβαλιών έχει ως αποτέλεσµα να µεταφέρονται οι ελιές υπό
καλύτερες συνθήκες στο ελαιοτριβείο. Οι πλαστικές κλούβες είναι κατασκευασµένες από
ειδικό υλικό κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Επίσης είναι διάτρητες επιτρέποντας τον
καλύτερο αερισµό των καρπών, µε αποτέλεσµα να µην αναπτύσσονται υψηλές
θερµοκρασίες στις ελιές, οι οποίες οδηγούν σε σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας του
τελικού προϊόντος λόγω της αύξησης της οξύτητάς του. Επίσης λόγο του καλού αερισµού
εξασφαλίζεται η ποιότητα του καρπού σε πιθανότητα βροχοπτώσεων .
Επιπρόσθετα µε τη χρήση τους αποφεύγεται η συµπίεση των καρπών και η υποβάθµισή
τους και διευκολύνεται η προσπάθεια που γίνεται για να µειωθεί ο χρόνος που µεσολαβεί
από τη συγκοµιδή του ελαιοκάρπου µέχρι το ελαιοτριβείο.
Τέλος οι πλαστικές κλούβες θεωρούνται πιο εύχρηστες λόγο του µικρού τους µεγέθους και
βάρους, σε σύγκριση µε τα παλετοκιβώτια. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να
µεταφερθούν ευκολότερα σε αποµακρυσµένες περιοχές, σε αγροτεµάχια µε κλίση ή δύσκολη
πρόσβαση. Επίσης ο ειδικός

σχεδιασµός τους βοηθάει στην ευκολότερη αλλά και

οικονοµικότερη σε άποψη χώρου αποθήκευση τους.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Με στόχο τη διαχείριση της ποιότητας του ελαιοκάρπου σε όλα τα στάδια και τελικά τη
παραγωγή ανταποδοτικών τελικών προϊόντων στα ελαιοτριβεία και στους ελαιοπαραγωγούς
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κρίνεται αναγκαία η προµήθεια 7000 πλαστικών κλουβών τα οποία θα διανεµηθούν και θα
χρησιµοποιούνται από το σύνολο των παραγωγών της ΟΕΦ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

1 Προμήθεια πλαστικών κλουβών

Έτος
προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

1ο

έως 12

ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
πλαστικών
κλουβών

αποτελεσμά
των

Αριθμός
παραγωγών που
εξυπηρετούνται

επιπτώσεων

Αποτελεσματικό
τητα χρήσης
πλαστικών
κλουβών

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματ
ος

Τρόπος μέτρησης

Ποσότητα
πλαστικών
κλουβών

7000

έως 12

Αριθμός πλαστικών
κλουβών

Αριθμός
παραγωγών

287

έως 12

Αριθμός παραγωγών

Βαθμός
ικανοποίησης
παραγωγού

>80% στο
σύνολο των
παραγωγών
που θα
προμηθευτούν
παλετοκιβωτίω
ν

έως 12

Ερεύνα
ικανοποίησης μέσω
ερωτηματολογίων

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της ΟΕΦ, σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ή σε περίπτωση
αναπροσαρµογής των τιµών των παγίων ώστε να είναι συνεχώς σαφείς, µετρήσιµοι,
ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισµένοι. Ο βαθµός επίτευξης των δεικτών θα
παρουσιάζεται στις ενδιάµεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης της δραστηριότητας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

35.000,00 Πάγια

Ποσό

Πρώτο έτος

35.000,00

35.000,00

Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

0,00
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