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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
το ελαιοτριβείο 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 Δiv.2 µε τίτλο “Προµήθεια αντλίας
µεταφοράς ελαιολάδου” 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:

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΤΕΡΩΤΗ, µε τα αναφερόµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
1. Παροχή: 30.000 L/h-8m
2. Στροφές: έως 700rpm
3. Σώµα αντλίας: ανοξείδωτος χάλυβας
4. Στόµια διατοµής 3’’x3”
5. Κινητήρας: τριφασικός ισχύος 4,0 kw
Επιπλέον:
• Πρόσθετος εξοπλισµός (τροχήλατο καρότσι) είναι επιθυµητός
• Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της
Ε.Ε.
• Ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015
• Ο µηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να έχει εγγύηση δυο χρόνια

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)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.2
Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
Δραστηριότητα Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική
μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα
συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Τίτλος

Προμήθεια αντλίας μεταφοράς ελαιολάδου

Διάρκεια

1 έτος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αντλία χαµηλών στροφών ελαιολάδου χρησιµεύει ώστε να µην επιβαρύνεται το ελαιόλαδο
κατά τη µεταφορά του από µία δεξαµενή σε άλλη, διατηρώντας έτσι τα οργανοληπτικά του
χαρακτηριστικά και την ποιότητά του αναλλοίωτη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι αντλίες χαµηλών στροφών ελαιολάδου είναι εξ ολοκλήρου ανοξείδωτες, χαµηλών
στροφών µε ελαστικό στροφείο, ιδανικές για την µεταφορά ρευστών υψηλού ιξώδους που
περιέχουν αιωρούµενα σωµατίδια. Συνεπώς για τη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του κρίνεται αναγκαία η προµήθεια

αντλίας χαµηλών

στροφών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α/Α

1

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

Προμήθεια Αντλίας χαμηλών στροφών
ελαιολάδου

1ο

έως 12
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ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Αντλίας
χαμηλών
στροφών
ελαιολάδου

Τεμάχια

αποτελεσμ
άτων

Αριθμός
παραγωγών
Αριθμός
που
παραγωγών
εξυπηρετούντα
ι

επιπτώσεω
ν

Αποτελεσματικ
ότητα χρήσης
Αντλίας
χαμηλών
στροφών
ελαιολάδου

Αριθμός
παραγωγών

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

1 έως 12

287 έως 12

τουλάχιστον
το 10% της
ΟΠ

έως 12

Τρόπος μέτρησης

Αριθμός αντλιών
χαμηλών στροφών

Αριθμός παραγωγών

Ερεύνα
ικανοποίησης μέσω
ερωτηματολογίων

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ανάγκες της Ο.Ε.Φ., 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
Δραστηριότητα Δαπάνες
ς
3.000,00 Πάγια

Πρώτο
έτος

Ποσό

3.000,00

3.000,00

Δεύτερο
έτος

Τρίτο
έτος

0,00

0,00
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