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Εισαγωγή

Η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. (ΣΥΝΕ.ΠΑ. Α.Ε.) δραστηριοποιείται
στο χώρο της ξηρής σταφίδας από το 2002. Για πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο του
2015 αναγνωρίστηκε ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας
Ελιάς η οποία αποτελείτο από 157 ελαιοπαραγωγούς προερχόμενοι από τις περιοχές
του Ξυλόκαστρου, του Κιάτου, της Κορίνθου, της Νεμέας και του Άργους με 4.381
στρέμματα καλλιέργειας. Τον Ιανουάριο του 2018 αναγνωρίστηκε εκ νέου ως Ο.Π.
Ελαιολάδου με την υπ’ αριθμ. 8712/1660/10.1.18 απόφαση της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινθίας
αριθμώντας 196 μέλη.
Πρωταρχικός στόχος της Ο.Π. ΣΥΝΕ.ΠΑ. Α.Ε. είναι η συνεχής βελτίωση της
ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου από τους παραγωγούς - μέλη της. Τα μέλη
της Οργάνωσης, ήδη εφαρμόζουν καλές πρακτικές στην καλλιέργεια, τη συγκομιδή
και τη διαχείριση του ελαιοκάρπου πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ελαιοποίησης.
Η ΣΥΝΕ. ΠΑ. ΑΕ, αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ. 8712/1660/10.1.18 απόφαση της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας ως Ο.Π. “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο
“ΣΥΝΕ.ΠΑ. ΑΕ”, θα υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 588/25136/30.03.2018
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
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• 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. 588/25136/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, 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.)

Σελίδα 4 από 7

ΟΕΦ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΕ Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης Δi.2

• 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.

Αντικείμενο του έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει την προμήθεια πάγιου
εξοπλισμού για τους παραγωγούς της ΟΕΦ στο πλαίσιο του τομέα Δραστηριοτήτων Δ
«Τομέας βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων
ελιών» και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα Δi.2 με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών
κλουβιών” για το πρώτο και δεύτερο έτος του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας
περιόδου 2018 - 2021 της ΟΕΦ ΣΥΝΕΠΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της
Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η ΟΕΦ θα προχωρήσει στην
προμήθεια πλαστικών κλουβιών τα οποία θα διατεθούν στην διάθεση των παραγωγών
μελών της. Οι κλούβες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), με ειδικούς σταθεροποιητές UV, να
αντέχουν σε ακραίες και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, διαστάσεων 54×34×30.
Οι εν λόγω διαστάσεις προσδιορίζονται κατ’ εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθούν
βάσει της γραμμής παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας. Επιπλέον, θα πρέπει
να συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ως προς την καταλληλότητά
τους για την επαφή τους με τρόφιμα.

Στη συνέχεια ακολουθεί Παράρτημα με το σχετικό απόσπασμα του εγκεκριμένου
Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ στο οποίο περιλαμβάνονται η περιγραφή της
δράσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής, ο παραδοτέος εξοπλισμός, ο
προϋπολογισμός καθώς και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Απόσπασμα από το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εργασίας)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δi.2
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 κλουβιών

Διάρκεια

2 έτη

Εισαγωγή
Οι συνθήκες που επικρατούν κατά το στάδιο της μεταφοράς του νωπού ελαιοκάρπου
από τον αγρό έως το χώρο επεξεργασίας του επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα του
παραγόμενου τελικού ελαιοκομικού προϊόντος. Ο συγκομισμένος καρπός θα πρέπει
να μεταφέρεται σε περιέκτες που δεν πιέζουν/τραυματίζουν τον καρπό και θα πρέπει
επίσης να αερίζονται εύκολα καθώς είναι ενεργό ακόμα το στάδιο της αναπνοής και
τα εκλυόμενα αέρια θα πρέπει να διαφεύγουν εύκολα. Έτσι, κατά τη μεταφορά τους
οι καρποί θα πρέπει να μεταφέρονται εντός περιεκτών που εξασφαλίζουν αυτές τις
συνθήκες. Επίσης, καθώς πολλές φορές οι εργασίες στο χωράφι είναι επίπονες, θα
πρέπει να διευκολύνουν τον παραγωγό ως προς τη χρήση τους π.χ. να καθαρίζονται
εύκολα, να αποθηκεύονται εύκολα και γενικότερα να είναι εύκολη η μεταχείρισή
τους κατά τη συγκομιδή.
Η χρήση πλαστικών κλουβιών από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για το σκοπό αυτό. Δεν εμποδίζουν τον
αερισμό του καρπού ενώ παράλληλα, με τον κενό χώρο που υπάρχει από κάτω,
επιτρέπεται η στράγγιση των νερών της βροχής και μπορούν να τοποθετούνται με το
συγκομισμένο καρπό κατά στοίβες χωρίς να τον τραυματίζουν. Επίσης, μετά από
σχεδόν κάθε χρήση καθαρίζονται εύκολα.

Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας και με βάση τις ανάγκες των
παραγωγών, η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί πλαστικές κλούβες από 100% πρωτογενές
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διαστάσεων 54X34X30 τις οποίες θα
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διανείμει στους παραγωγούς - μέλη της. Οι παραπάνω διαστάσεις προσδιορίζονται
κατ’ εκτίμηση και δύναται να τροποποιηθούν βάσει της γραμμής παραγωγής της
κατασκευάστριας εταιρείας.

Παραδοτέα
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

1 Προμήθεια πλαστικών κλουβιών

Έτος
προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

1ο
2ο

έως 12
έως 24

Δείκτες
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
πλαστικών
κλουβιών

Ποσότητα
πλαστικών
κλουβιών

7500

αποτελεσμά
των

Αριθμός
παραγωγών
που
εξυπηρετούντ
αι

Αριθμός
παραγωγών

196

Αριθμός
παραγωγών

τουλάχιστον
10 παραγωγοί
που θα
προμηθευτού
ν πλαστικά
κλουβιά

επιπτώσεω
ν

Αποτελεσματικ
ότητα χρήσης
πλαστικών
κλουβιών

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος
έως 12
έως 24

Τρόπος μέτρησης

Αριθμός πλαστικών
κλουβιών

έως 12
Αριθμός παραγωγών
έως 24

έως 12
έως 24

Έρευνα
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.

Προϋπολογισμός
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

€25.300,00 Πάγια

Ποσό

Πρώτο έτος

€25.300,00

€13.800,00

Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

€11.500,00
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