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Θέμα : Συγκομιδή ελαιοκάρπου από Αρχαιολογικούς Χώρους αρμοδιότητας ΕΦ.Α. Ηλείας. 

ΣΧΕΤ   α. Την υπ.αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/757/19-01-2022 πρόσκληση του ΟΔΑΠ 

β. Το από  24.01.2022  έγγραφο προσφοράς της εταιρείας A.P.Co Solutions 

γ. Το από  24.01.2022  έγγραφο προσφοράς του Γεώργιου Καφούσα  

δ. Το από 24.01.2022  έγγραφο προσφοράς του Κωνσταντίνου Ρούντη 

 

Με το παρόν έγγραφο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι αποδεχόμαστε την προσφορά που υποβάλατε εμπρόθεσμα 

με το ανωτέρω β΄σχετικό  – ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση– καθώς κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα σε σύγκριση με 

τις έτερες προσφορές  που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα ( γ’-δ’ σχετικά ).  

Κατά συνέπεια μπορείτε να προβείτε στη συλλογή του ελαιοκάρπου από τους εξής Αρχαιολογικούς Χώρους (Α.Χ.) 

αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) Ηλείας: Αρχαία Ολυμπία και Αρχαία Ήλιδα, υπό τους ακόλουθους όρους:  

 

Η συλλογή των καρπών θα γίνει χειρωνακτικά. Οι εργασίες θα διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή 

λειτουργία των Α.Χ. Επίσης, η συλλογή του ελαιοκάρπου δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος της μελλοντικής απόδοσης των 

ελαιοδέντρων. Τα κλαδιά που τυχόν προκύψουν από το κλάδεμα θα απομακρύνονται το συντομότερο δυνατό  από τους 

Α.Χ. με ευθύνη αυτών που πραγματοποιούν τις εργασίες συγκομιδής. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η καύση τους εντός 

των Α.Χ. Οι ανωτέρω εργασίες θα εποπτεύονται από αρμόδιο υπάλληλο της ΕΦ.Α. ο οποίος οφείλει επιπροσθέτως να 

παρευρίσκεται στο ελαιοτριβείο που θα επιλεγεί, τόσο κατά τη ζύγιση του ελαιοκάρπου, όσο και κατά την έκδοση του 

παραστατικού – ζυγολογίου, το οποίο θα προσκομίζεται εντός τριών (3) ημερών από την έκδοσή του στην ΕΦ.Α. Κατά την 

εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με ευθύνη των διενεργούντων την συγκομιδή. Ο χρόνος 

εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών ορίζεται από την κοινοποίηση της παρούσης  έως  τις 15.12.2022. Οι διενεργούντες την 

συγκομιδή, ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν φθορά προκληθεί εξαιτίας τους στον Α.Χ. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό 

Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν φθορά του ελαιοκάρπου. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταφοράς του ελαιοκάρπου 

βαρύνουν τους υπεύθυνους για τη συγκομιδή. 
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Ποσοστό που ανέρχεται στο 65% των συλλεχθέντων καρπών από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ήλιδας θα παραμείνει 

στη διάθεση της υπεύθυνης για την συγκομιδή εταιρείας A.P.Co Solutions, ως αντιπαροχή σε είδος για την εργασία που 

παρείχε, ενώ για τον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας το σύνολο των συλλεχθέντων καρπών διατίθεται στον ΟΔΑΠ. Το 

ανωτέρω ποσοστό θα καθορίζεται με βάση το σύνολο του συγκομισμένου ελαιοκάρπου και θα βεβαιώνεται από σχετικό 

προσκομιζόμενο ζυγολόγιο του ελαιοτριβείου. Η πληρωμή του ελαιοτριβείου για την επεξεργασία της ποσότητας, που θα 

παραμείνει στους υπεύθυνους για την συγκομιδή, θα διενεργηθεί απ΄ ευθείας από αυτούς. 

 

Το υπόλοιπο ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί από το ελαιοτριβείο που θα αναλάβει την παραγωγή ελαιολάδου από αυτούς 

τους καρπούς, προκειμένου να συσκευαστεί σε ειδικές συσκευασίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ ΟΔΑΠ – ελαιοτριβείου, 

με διακριτή σύμβαση και θα πωλούνται από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ στον ΑΧ και στο Αρχαιολογικό Μουσείο (ΑΜ) της 

Αρχαίας Ολυμπίας, σε τιμή που θα καθοριστεί από τον ΟΔΑΠ.                                       

 

Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ 

 
 

Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου 
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