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Εισαγωγή
Ο Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” αναγνωρισµένος µε την
υπ’ αριθµόν πρωτ. 22882/31-01-2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως Οργάνωση Παραγωγών, θα υλοποιήσει το
εγκεκριµένο µε την υπ’ αριθµ. 600/25193/30.03.2018 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. 600/25193/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» 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 µηχανολογικού
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.3 µε τίτλο “Προµήθεια
διαχωριστήρα” για το πρώτο έτος του εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας περιόδου
2018- 2021 της ΟΕΦ Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά “Φοίνικας”, 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 µε τα
αναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κλειστού τύπου ελαιοδιαχωριστήρα µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
• Ισχύς τουλάχιστον 10 kW
• Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
• Τύπος αυτόµατης προγραµµατιζόµενης απολάσπωσης
• Εξοπλισµένος µε ηλεκτρικό υποπίνακα εφοδιασµένο µε PLC
• Με σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού χωρίς να απαιτείται άνοιγµα
• Πλαίσιο συγκροτήµατος διαχωριστήρα µαζί µε τα παρελκόµενα αυτού
• Συνεχούς λειτουργίας
• Ο διαχωρισµός του ελαιολάδου να πραγµατοποιείται χωρίς την προσθήκη νερού

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.3
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 καθώς
και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου
Τίτλος

Προμήθεια διαχωριστήρα

Διάρκεια

3 έτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν έχει πια επιτευχθεί η µάλαξη, η ελαιοζύµη είναι έτοιµη για την φάση του διαχωρισµού
των στερεών από τον φυτικό χυµό που περιέχει και το λάδι. Στις µέρες µας, ο διαχωρισµός
του φυτικού χυµού από τον πυρήνα γίνεται µε φυγοκεντρικές µηχανές οι οποίες
εκµεταλλεύονται το διαφορετικό ειδικό βάρος που έχουν τα βασικά συστατικά της
ελαιοζύµης: Οι διαχωριστήρες της νέας γενιάς συγκεντρώνουν την λειτουργία των δύο
διαχωριστήρων σε µια φυγοκεντρική µηχανή η οποία διαχωρίζει το λάδι και αποβάλλει
ανακατωµένα τον πυρήνα και τους φυσικούς χυµούς. Το ρευστό αυτό προϊόν επεξεργάζεται
σε ειδικευµένες βιοµηχανικές µονάδες. Η νέα αυτή τεχνολογία έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα
ότι δεν παράγονται πια λιοζούµια που µόλυναν βαριά το περιβάλλον γύρω από τα
ελαιοτριβεία. Πρόκειται εποµένως για µια τεχνολογία υψηλού οικολογικού επιπέδου.
Για τον τελικό διαχωρισµό το µίγµα φυτικού χυµού και λαδιού περνάει από έναν άλλο
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. Τα φυτικά υγρά που προέρχονται από τον προηγούµενο
διαχωριστήρα οδηγούνται µε τις κατάλληλες σωληνώσεις στο επόµενο, και πιο κρίσιµο,
στάδιο επεξεργασίας. Εκείνο του τελικού διαχωρισµού του λαδιού.
Χρησιµοποιούνται γι’ αυτό φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες άλλου τύπου. Ο φυτικός χυµός
εισέρχεται συνεχώς, χωρίς διακοπή, στην µηχανή. Οι εσωτερικοί της δίσκοι, οι οποίοι
περιστρέφονται γύρω από κατακόρυφο άξονα µε µια ταχύτητα περιστροφής 6.000-7000
στροφών, ξεχωρίζουν το λάδι από τον υπόλοιπο φυτικό χυµό και χωρίς διακοπή ο φυσικός
χυµός εκρέει από την µηχανή µε διαφορετικές κατευθύνσεις.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης αυτής η ΟΕΦ ΑΕΣ Κουτσουρά θα προµηθευτεί
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα ώστε να µην µεσολαβούν διακοπές της παραγωγής ανάµεσα
στις παρτίδες και να γίνεται εξοικονόµηση χρόνου και νερού καθώς µε το νέο αυτό
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διαχωριστήρα ο καθαρισµός του θα γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Όι
διεργασίες πλύσης λαµβάνουν χώρα εντός του τυµπάνου και πάνω στους δίσκους ενώ το
µηχάνηµα είναι εν λειτουργία και χωρίς την ανάγκη αποσυναρµολόγησης του τυµπάνου. Το
ελαιόλαδο που θα παράγεται θα είναι πάντα καθαρό και χωρίς υπολείµµατα ελαιοκάρπου
καθ’ όλη την διάρκεια της ελαιοκοµικής περιόδου χάρη στην ευκολία πλυσίµατος του
τυµπάνου οποιαδήποτε στιγµή. Έτσι ο διαχωρισµός θα λαµβάνει χώρα ενώ το µηχάνηµα
λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, και χωρίς την προσθήκη νερού, που σηµαίνει
µηδενική παραγωγή υγρών αποβλήτων.
Ο ελαιοδιαχωριστήρας που θα προµηθευτεί η ΟΕΦ θα είναι αυτόµατης προγραµµατιζόµενης
απολάσπωσης και κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον,
θα είναι πλήρως εξοπλισµένος µε ηλεκτρικό υποπίνακα µε PLC, αυτόµατο σύστηµα
καθαρισµού χωρίς να απαιτείται άνοιγµα του µηχανήµατος καθώς και πλαίσιο
συγκροτήµατος διαχωριστήρα, στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα παρελκόµενα
(σωληνώσεις, ηλεκτρικοί αγωγοί, µεταλλική βάση διαχωριστήρων, ανοξείδωτο δοχείο κλπ).
Για τον διαχωρισµό του ελαιολάδου από τον υπόλοιπο φυτικό χυµό δεν απαιτείται προσθήκη
νερού, πράγµα το οποίο συνεπάγεται τη µη δηµιουργία ρυπογόνων λυµάτων.
Το ελαιόλαδο που προκύπτει θα είναι πάντα καθαρό και χωρίς υπολείµµατα, δεδοµένου του
συστήµατος αυτοκαθαρισµού που διαθέτει, ενώ παράλληλα το µηχάνηµα λειτουργεί σε
επίπεδα κορυφαίας απόδοσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

1 Προμήθεια διαχωριστήρα

Έτος
προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

1ο

έως 12

ΔΕΙΚΤΕΣ
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προμήθεια
διαχωριστήρα

τεμάχια

1

έως 12

Διαχωριστήρας

αποτελεσμά
των

Αριθμός
παραγωγών
που
εξυπηρετούντ
αι

Αριθμός
παραγωγών

215

έως 12
έως 36

Αριθμός παραγωγών
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Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

επιπτώσεων

Ικανοποίηση
χρήσης
παγίου

Παραγωγός

Τιμή στόχος

τουλάχιστον
το 10% της
ΟΠ

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

έως 12
έως 36

Τρόπος μέτρησης

Ερεύνα
ικανοποίησης μέσω
ερωτηματολογίου

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

70.000,00 Πάγια

Ποσό

Πρώτο έτος

70.000,00

70.000,00

Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

0,00
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