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Θέμα : Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πόρων  επιδιώκει τον εμπλουτισμό των πωλητέων ειδών από τα 

πωλητήρια που λειτουργούν υπό τη ευθύνη του, με τυποποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής 

αλυσίδας, προερχόμενα από τη χλωρίδα που βρίσκεται εντός αρχαιολογικών χώρων, σε μια προσπάθεια 

ανάδειξης της πλούσιας άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Η πιλοτική εφαρμογή αυτής της νέας 

στρατηγικής άρχισε να εφαρμόζεται το 2021 σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι 

χωροθετούνται σε περιοχές με παράδοση στην πρωτογενή παραγωγή. 

 

Η Ηλεία είναι μια περιοχή με μεγάλη παράδοση στην παραγωγή ελαιόλαδου. Εντός των σημαντικών 

Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής υπάρχουν πολλά εκμεταλλεύσιμα ελαιόδεντρα. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η αποτελεσματική συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος στην περιοχή της Ηλείας, 

επισημαίνονται τα εξής: 

 

1.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Οι Αρχαιολογικοί Χώροι στους οποίους υπάρχουν τα υπό εκμετάλλευση 

ελαιόδεντρα είναι οι εξής: Αρχαία Ολυμπία και Αρχαία Ήλιδα.  

 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: Η συλλογή των καρπών θα γίνει χειρωνακτικά. Οι εργασίες θα διενεργούνται σε 

συμφωνημένες ημέρες και ώρες (που θα εξειδικευτούν στο σχετικό συμβατικό κείμενο που θα συναφθεί 

μεταξύ ΟΔΑΠ και υπευθύνου συγκομιδής), ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των 

Αρχαιολογικών Χώρων. 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 Αρχαιολογικούς Χώρους με ευθύνη αυτών που 

πραγματοποιούν τις εργασίες συγκομιδής. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η καύση τους εντός των 
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Αρχαιολογικών Χώρων. Οι ανωτέρω εργασίες θα εποπτεύονται από αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΦ.Α. (που 

θα οριστούν με έγγραφο της ΕΦ.Α., το οποίο θα επισυναφτεί στη σύμβαση), οι οποίοι οφείλουν 

επιπροσθέτως να παρευρίσκονται 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 μέχρι 15/02/2022. Οι διενεργούντες την συγκομιδή, ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν 

φθορά προκληθεί εξαιτίας τους στον Αρχαιολογικό Χώρο. 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. 

 

3.Ποσοστό από 60% - 70% των συλλεχθέντων καρπών θα παραμείνει στη διάθεση του υπεύθυνου για την 

συγκομιδή, ως αντιπαροχή σε είδος για την εργασία που παρείχε. Το ποσοστό αυτό 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. 

 

4.Το υπόλοιπο ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί από το ελαιοτριβείο που θα αναλάβει την παραγωγή 

ελαιόλαδου από αυτούς τους καρπούς, προκειμένου να συσκευαστεί σε ειδικές συσκευασίες που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ ΟΔΑΠ – ελαιοτριβείου, με διακριτή σύμβαση.  

 

5.Οι συσκευασίες αυτές– με τη χρήση της επωνυμίας που έχει κατοχυρωθεί– θα πωλούνται από το 

πωλητήριο του ΟΔΑΠ στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε 

τιμή που θα καθοριστεί από τον ΟΔΑΠ, καθώς και σε άλλα πωλητήρια του ΟΔΑΠ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας υποβάλετε έως την Δευτέρα 24.01.2022 και ώρα 15.00 

προσφορά για την ανάληψη της ευθύνης συγκομιδής των ελαιοκάρπων από τα ελαιόδεντρα των 

Αρχαιολογικών Χώρων του επισυναπτόμενου πίνακα. 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: atpap@odap.gr. 

 

Στην προσφορά (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα αναφέρεται ρητά ότι αποδέχεστε τους 

όρους που περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο – πρόσκληση για υποβολή προσφορών. 

 

Επίσης, θα αναφέρεται ρητά το προτεινόμενο από εσάς ποσοστό  (μεταξύ 60% - 70%) των συλλεχθέντων 

καρπών που θα παραμείνει στη διάθεσή σας, ως αντιπαροχή σε είδος για την εργασία συγκομιδής. 
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Ακόμη, στην προσφορά θα περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος των εργασιών συγκομιδής, καθώς και κατά 

προσέγγιση ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού. 

 

Τέλος, στην προσφορά, θα αναφέρονται περιληπτικά στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη δραστηριότητά 

σας στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή εν γένει στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.  

 

Τις εργασίες συγκομιδής θα αναλάβει αυτός που θα υποβάλει πρόταση ποσοστού των συλλεχθέντων 

καρπών που θα παραμείνει στη διάθεση του, η οποία θα είναι εγγύτερη ή ίση με το 60%. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον υποβάλουν 

σχετική αίτηση, στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Αρμόδια υπηρεσία του ΟΔΑΠ για τη διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα 

Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων (ΑΤΠΑΠ). 

 

Με αυτόν που θα αναδειχθεί – βάσει των προαναφερομένων – υπεύθυνος για την συγκομιδή θα 

υπογραφεί σχετική σύμβαση, στο περιεχόμενο της οποίας θα αποτυπωθούν και εξειδικευθούν οι όροι του 

παρόντος εγγράφου – πρόσκλησης, καθώς και της προσφοράς του υπευθύνου. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο υπεύθυνος θα προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ. 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           Με εκτίμηση 

                                                                                         Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΔΑΠ 
 
 
 
 

                                                                                         Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου 


