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Εισαγωγή
Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινείας & Αβίας, είναι από τους
παλαιότερους στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ιδρύθηκε το 1924 και είναι πιστοποιημένος από
τον ΟΠΕΓΕΠ να παράγει το μοναδικό ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) “Καλαμάτα".
Στόχος του Συνεταιρισμού ήταν και παραμένει να βοηθήσει τους παραγωγούς της
περιοχής να αναδείξουν όλα τα χαρακτηριστικά και τις αξίες της ελιάς που καλλιεργείται
στην περιοχή χιλιάδες χρόνια και που προσδίδει ζωντανό χρώμα, πλούσια γεύση και
μοναδικό άρωμα φρεσκάδας στο ελαιόλαδο. Σήμερα θεωρείται από τους πιο σύγχρονους
και αποτελεσματικούς συνεταιρισμούς, με σημαντικές πιστοποιήσεις και διακρίσεις, ενώ το
ελαιόλαδο “Αβία”, το αποκλειστικό του προϊόν, αναγνωρίζεται, ως ένα από τα κορυφαία
προϊόντα της χώρας τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό.
Ο Α.Ε.Σ. Μικρής Μαντίνειας & Αβίας, αναγνωρισμένος με την υπ’ αριθμ. 6412/31.01.2018
απόφαση πρωτοβάθμιας αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ομάδων
Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου
και των επιτραπέζιων ελιών, θα υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ.
596/25168/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριετές
πρόγραμμα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) περιόδου 2018 - 2021,
στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί
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
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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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Υπ’ αριθμ. 596/25168/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μικρής Μαντίνειας
& Αβίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για τα έτη 2018 - 2021 στο πλαίσιο των
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014»

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 πάγιου
εξοπλισµού στο πλαίσιο του τοµέα Δραστηριοτήτων Δ µε τίτλο «Τοµέας βελτίωσης της
ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων Ελιών» και συγκεκριµένα τη
Δραστηριότητα Δiv.3 µε τίτλο “Προµήθεια σκούπας” για το πρώτο έτος υλοποίησης του
εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας περιόδου 2018-2021 της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε.Φ. επιθυµεί την προµήθεια µίας (1) επαγγελµατικής µηχανής
πλύσης - στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή, µε τα αναφερόµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά:

• Συνολική Ισχύς: τουλάχιστον 900 W
• Τάσης: 24 V
• Χωρητικότητα κάδου διαλύµατος: τουλάχιστον 40 L
• Κίνηση µε µπαταρίες
Να συµπεριλαµβάνεται βούρτσα, δίσκος εφαρµογής τσόχας, ενσωµατωµένος φορτιστής
και ενσωµατωµένος κάδος διαλύµατος. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 2 ετών.
Αναλυτικά, το περιεχόµενο της δράσης παρουσιάζεται στο σχετικό απόσπασµα του
εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας της Ο.Ε.Φ., το οποίο και παρατίθεται στο
Παράρτηµα του παρόντος.
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Παράρτημα
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)
Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
Δραστηριότητα Δiv: Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική
βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα
συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Τίτλος

Προμήθεια σκούπας

Διάρκεια

1 έτος

Περιγραφή δραστηριότητας
Η προμήθεια ηλεκτροκίνητης σκούπας συμβάλλει στη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής των
εγκαταστάσεων με βάση τις αρχές του ISO 22000:2005. Η αποτελεσματική καθαριότητα και η απολύμανση
όλων των χώρων της επιχείρησης βοηθά σημαντικά στην προστασία των παραγόμενων προϊόντων από
πιθανές επιμολύνσεις απομακρύνοντας ακαθαρσίες και υγρά ελέγχοντας την περιβαλλοντική υγιεινή του
χώρου.

Παραδοτέα

Α/Α

1

Τίτλος Παραδοτέου

Προμήθεια σκούπας

Ετος
προγράμματος

Χρόνος υποβολής
-μήνες από
έναρξη
προγράμματος

1ο

έως 12

Δείκτες
Είδος δείκτη

Περιγραφή δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος
μέτρησης

εισροών / εκροών

Σκούπα

Τεμάχιο

1

έως 12

Τεμάχιο

αποτελεσμάτων

Αριθμός παραγωγών
που εξυπηρετούνται

Αριθμός
παραγωγών

131

έως 12

Αριθμός
παραγωγών
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Είδος δείκτη

επιπτώσεων

Περιγραφή δείκτη

Ικανοποίηση χρήσης
σκούπας

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Αριθμός
παραγωγών

τουλάχιστον
το 10% της
ΟΠ

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

έως 12

Τρόπος
μέτρησης
Ερεύνα
ικανοποίησης
μέσω
ερωτηματολογί
ων

Προϋπολογισμός
Σύνολο
Δραστηριότητας

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€4.000,00

Πάγια

€4.000,00

€4.000,00

€0,00

€0,00
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