Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού
Συνεταιρισµού Συκέας

Τεχνικό Δελτίο
για την επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισµού στο πλαίσιο της δραστηριότητας Βiv
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Εισαγωγή
Ο ιστορικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκέας ιδρύθηκε το 1950 ως πιστωτικός και το 1968
μετατράπηκε σε ελαιουργικός συνεταιρισμός. Ο Συνεταιρισμός έχει ως στόχο την υποστήριξη
των ελαιοπαραγωγών, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους μέσα από το
θεσμό του Συνεταιρισμού.
Η βασική του δραστηριότητα είναι η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τους
488 ελαιοπαραγωγούς - μέλη του. Η παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου προέρχεται από
τις ποικιλίες “Κορωνέϊκη” και “Αθηνολιά” σε αναλογία 80%-20%. Μέρος της παραγωγής του
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στο ελαιοτριβείου του Συνεταιρισμού
τυποποιείται στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
Πρόσφατα, και σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Συκέας, μετονομάστηκε σε Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Συκέας (Α.Ε.Σ. Συκέας)
και είναι ενήμερος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών
φορέων με αριθμό μητρώου 1004034.
Ο Α.Ε.Σ. Συκέας αναγνωρισμένος με την υπ’ αριθμ. 19418/3052-19/01/2018 απόφαση
πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, θα
υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την υπ’ αριθμ. 587/25131/30.03.2018 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. 587/25131/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Συκέα - Λακωνίας
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.)
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• 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
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αφορά στον τομέα B με τίτλο « Βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας» και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα
Biv με τίτλο “Mέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική γεωργία, η
ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους μέσω του περιορισμού της διάβρωσης και
η ολοκληρωμένη γεωργία ” για τα τρία έτη υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος
της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Πιο συγκεκριμένα, για την υποστήριξη της υλοποίησης της δραστηριότητας Βiv, η ΟΕΦ θα
προχωρήσει στην προμήθεια του κάτωθι ηλεκτρονικού εξοπλισμού:
1. Μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (2 τεμάχια)
2. Οθόνη για ηλεκτρονικό υπολογιστή (1 τεμάχιο)
3. Σταθεροποιητής τάσεως (ups) (1 τεμάχιο)
4. Εκτυπωτής (1 τεμάχιο)
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού
είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) ο οποίος κατανέμεται στο ποσό των χιλίων ευρώ
(1.000,00 €) ανά έτος υλοποίησης όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Σύνολο εγκεκριμένου
προϋπολογισμού
€3.000,00

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

€1.000,00

€1.000,00

Τρίτο έτος

€1.000,00

Ο εξοπλισμός δύναται να παραληφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου ή την 28η Φεβρουαρίου
κάθε έτους εκτέλεσης της εν λόγω δραστηριότητας του προγράμματος εργασίας. Ωστόσο,
η Ο.Ε.Φ. επιθυμεί την παραλαβή του εξοπλισμού πριν την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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