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Εισαγωγή
Η Στέρνα είναι µια παραδοσιακά ελαιοπαραγωγική περιοχή της Μεσσηνίας. Ο οικισµός
περιβάλλεται από εκτεταµένο ελαιώνα, µε δένδρα ποικιλιών Κορωνέικης και Καλαµών.
Κύρια απασχόληση των κατοίκων του χωριού αλλά και των γειτονικών περιοχών, είναι η
ελαιοπαραγωγή, µε τον ελαιώνα να εκτείνεται σε πολλές χιλιάδες στρέµµατα. Δύο είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά του ελαιώνα της περιοχής. Πρώτον, το pH του εδάφους, οι τιµές του
οποίου είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ελαιοκαλλιέργεια. Δεύτερον, το έντονο ανάγλυφο
της περιοχής, το οποίο δηµιουργεί µικροκλίµατα επίσης εξαιρετικά για την ελιά.
Αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι ότι το µεράκι και ο ζήλος των παραγωγών της περιοχής,
ανταµείβονται µε εξαιρετικά ελαιοκοµικά προϊόντα.
Το κύριο χαρακτηριστικό του παραγόµενου ελαιολάδου, αµιγώς της ποικιλίας κορωνέικη,
είναι η εξαιρετικά χαµηλή οξύτητα και τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η οξύτητα που επιτυγχάνεται στο ελαιόλαδο του συνεταιρισµού, είναι
τις περισσότερες χρονιές 0,2 έως 0,3, το οποίο έχει εξασφαλίσει µια δεδοµένη φήµη στην
περιοχή και στον εµπορικό κόσµο.
Μετά και την επέκταση του ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ σε όλο τον Νοµό Μεσσηνίας ο συνεταιρισµός
παράγει εκτός από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο , εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Ο Α.Ε.Σ. Στέρνας, Δήµου Μεσσήνης Μεσσηνίας, αναγνωρισµένος µε την υπ’ αριθµ.
6410/31.01.2018 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. 602/25196/30.03.2018 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Υπ’ αριθµ. 602/25196/30.03.2018 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.1 µε τίτλο “Προµήθεια decanter” για τα δύο πρώτα έτη 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 ενός (1) αυτόµατου οριζόντιου
φυγόκεντρου διαχωριστήρα (decanter), µε τα αναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργία δύο (2) φάσεων
Ονοµαστική δυναµικότητα 4.000 kg ελαιοζύµης/ώρα
Περιστρεφόµενο ενιαίο τύµπανο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα
Κοχλία µε προστασία κατά τη τριβής από ανοξείδωτο χάλυβα
Κύριο τριφασικό κινητήρα 55 kW
Δευτερεύοντα κινητήρα 22 kW
Σύστηµα αποξεστήρα αποµάκρυνσης πυρήνα
Σύστηµα λίπανσης εδράνων µε λάδι και υποβοήθηση αέρα
Ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου µε οθόνη αφής και ηλεκτρονικό προγραµµατιστή PLC

Ο εξοπλισµός να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές της Ε.Ε. που
αφορούν τις βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων και να είναι συµβατός µε την υπάρχουσα
γραµµή παραγωγής του συνεταιρισµού.
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 decanter

Διάρκεια

2 έτη

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας παραγωγής ελαιολάδου άριστης ποιότητας, κρίνεται
απαραίτητη η αντικατάσταση του υπάρχοντος µηχανήµατος decanter και των
παρελκοµένων του, µε νέα και σύγχρονα.

Περιγραφή και Αιτιολόγηση
Η Ο.Ε.Φ. θα προµηθευτεί decanter δύο φάσεων και παρελκόµενα αυτού. Το decanter είναι
το µηχάνηµα στο οποίο φυγοκεντρείται η ελαιόπαστα για την παραγωγή ελαιολάδου και
πυρήνα.
Η σχεδίαση και η λειτουργία των σύγχρονων decanter, είναι τέτοια ώστε να χρησιµοποιούν
όσο το δυνατόν λιγότερο νερό και έτσι να παράγεται ελαιόλαδο ανώτερης ποιότητας.
Συγκεκριµένα κατά την εισαγωγή της ελαιόπαστας στο µηχάνηµα, τα παλαιάς σχεδίασης
µηχανήµατα χρειάζονταν την προσθήκη νερού για να γίνει εφικτή η επεξεργασία της. Το
προστιθέµενο νερό στο ελαιόλαδο, διαλυτοποιεί της υδατοδιαλυτές φαινόλες και τις
αποµακρύνει, µαζί µε αυτό, ως παραπροϊόν της φυγοκέντρησης ως διφασικός πυρήνας ή
κατσίγαρος.
Τα σύγχρονα ελαιοτριβεία, χρειάζονται µηχανήµατα decanter τα οποία µπορούν να
δουλέψουν µε λιγότερο ή χωρίς την προσθήκη νερού στην ελαιόπαστα, ενώ λειτουργούν
σε δυο φάσεις (προϊόντα ντεκάντερ = φάση 1: ελαιόλαδο, φάση 2: διφασικός πυρήνας) και
όχι σε τρεις φάσεις (προϊόντα ντεκάντερ = φάση 1: ελαιόλαδο, φάση 2: κατσίγαρος, φάση 3
: πυρήνας) όπως τα παλιά µηχανήµατα. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αντικατάσταση του
υπάρχοντος µηχανήµατος και των παρελκοµένων του, µε νέα και σύγχρονα.
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Παραδοτέα

Α/Α

1

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος
προγράµµατος

Χρόνος
υποβολής µήνες από
έναρξη
προγράµµατος

1ο-2ο

έως 12
έως 24

Προµήθεια decanter δυο φάσεων

Δείκτες
Είδος
δείκτη

Τιµή στόχος

Μήνες από
έναρξη
προγράµµατο
ς

Τρόπος
µέτρησης

τµχ

1

έως 12
έως 24

decanter

εξυπηρετούνται

Αριθµός
παραγωγώ
ν

55

έως 12
έως 24

Αριθµός
παραγωγών

Ικανοποίηση χρήσης
παγίου

Αριθµός
παραγωγώ
ν

τουλάχιστον
το 10% της
ΟΠ

έως 12
έως 24

Ερεύνα
ικανοποίησης
µέσω
ερωτηµατολογί
ων

Περιγραφή δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

εισροών /
εκροών

Προµήθεια decanter δυο
φάσεων και παλεκόµενα

αποτελεσ
µάτων

Αριθµός παραγωγών που

επιπτώσε
ων

Προϋπολογισµός
Σύνολο
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες

Ποσό

Πρώτο έτος

Δεύτερο έτος

Τρίτο έτος

€245.000,00

Πάγια

€245.000,00

€135.000,00

€110.000,00

€0,00
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