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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΩΝ 
παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης Γiv «Μέτρα 
κατάρτισης και επικοινωνίας» του εγκεκριμένου προγράμματος της 
ΟΕΦ [καν.(ΕE) 611/2014 και 615/2014], περιόδου 2018-2021 στα 
πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(1099_PROSKLHSH_7.pdf) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος πρόσκλησης : 13/07/2019  

Ημερομηνία λήξης ισχύος πρόσκληση       : 02/08/2019 και ώρα 14:00 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 
61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ 
(www.oliveoilcrete.eu) και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 
Παλαιόχωρα Σελίνου Χανίων, 73001 
Τηλ   2823041050, 41306 
Φαξ   2823041463 
Email easselin@otenet.gr 

Αρμόδιος επικοινωνίας κ. Χρήστος Πρασιανάκης, Διευθυντής 

ΕΡΓΟ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Έργο παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης Γiv «Μέτρα 
κατάρτισης και επικοινωνίας» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ- καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΤΟΣ 0,00 

2 ΕΤΟΣ 6.283,32 

3 ΕΤΟΣ 7.916,66 

ΣΥΝΟΛΑ 14.199,98 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η Δράση αυτή εστιάζεται στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην 
καθημερινότητα των παραγωγών και όλων όσων αυτός συνεργάζεται, με την 
ενσωμάτωση και χρήση νέων τεχνολογιών (εξοπλισμού και λογισμικού και 
επικοινωνιών) για την ανοικτή και διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους. 

Σαν βάση θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MICROSOFT 365 που παρέχει 

http://www.oliveoilcrete.eu/
mailto:easselin@otenet.gr
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- Ασφαλή πρόσβαση στα μέλη – συνδρομητές 

- Τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας – δικτύωσης κλπ όπως; 

o Email 

o Ημερολόγιο 

o MS Office (Word, Excel, Powerpoint) για την συγγραφή κειμένων, 
φύλων υπολογισμού, παρουσιάσεων κλπ 

o Sharepoint για την αποθήκευση και διανομή κάθε είδους 
εγγράφων, φωτογραφιών κλπ 

o Yammer για την δημιουργία ομάδων ενδιαφερόντων και την 
ανταλλαγή γνώσεων, σκέψεων, μηνυμάτων κλπ 

o Teams για την επικοινωνία, τηλεδιασκέψεις, συνομιλίες (chats) κλπ 

Μέλη στην πλατφόρμα αυτή θα είναι 

- Τα μέλη της ΟΕΦ 

- Ο συνεργάτης υλοποίησης (οι επιστήμονές του που θα παρέχουν τις 
σχετικές συμβουλές) 

- Οι γεωτεχνικοί του Συνεταιρισμού, εσωτερικοί & εξωτερικοί 

- Τα ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια & λοιποί συνεργάτες στην περιοχή με τους 
οποίους συνεργάζεται η ΟΕΦ 

- Η εταιρεία / προμηθευτής υποστήριξης 

Στους παραγωγούς – μέλη της ΟΕΦ δόθηκε ο ειδικός εξοπλισμός (laptops) 
ώστε αφ ενός μεν η χρήση να είναι εύκολη, αφ εταίρου δε η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την επικοινωνία να είναι εφικτή από παντού (αγρός, 
κατοικία, γραφείο κλπ). 

Στόχος παραμένει η άμεση επίλυση θεμάτων και προβλημάτων της 
καθημερινότητας του παραγωγού με πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
(αγρό, μεταφορά, αποθήκη κλπ) και διαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες όλων 
των συνεργατών, των γεωτεχνικών των ελαιοτριβείων, του Συνεταιρισμού 
κλπ και επικοινωνία μαζί τους για την επίλυση αποριών και ζητημάτων, τη 
λήψη προσωποποιημένων συμβουλών κλπ. Σαν αποτέλεσμα επίσης 
αναμένεται η βελτίωση και των συνθηκών καλλιέργειας, αποθήκευσης κλπ η 
προστασία του περιβάλλοντος και σε συνέπεια η ποιότητα το τελικού 
προϊόντος προς όφελος του καταναλωτή. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ, ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Συνδρομή για το σύνολο των μελών για όλη την διάρκεια της δράσης στην 
πλατφόρμα MICROSOFT 365 και τις σχετικές υπηρεσίες που αυτή παρέχει. 

Αριθμός συνολικών συνδρομών 75 (συμπεριλαμβάνονται τα μέλη και οι 
συνεργάτες (γεωτεχνικοί, σύμβουλος κλπ) στα πλαίσια του προγράμματος. 

Υπηρεσίες καταγραφής αναγκών, υλοποίησης, παραμετροποίησης της 
πλατφόρμας στις ανάγκες του προγράμματος 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μελών (η εκπαίδευση θα επαναληφθεί και στο 3ο 
έτος) 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (θα διαρκέσει το 2ο και το 3ο έτος). 



Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 
 

Τεχνικό Δελτίο για την παροχή υπηρεσιών της δράσης Γiv   3 
 

Υπηρεσίες Ειδικού Συμβούλου (γεωτεχνικού κλπ) για την επίλυση αποριών, 
απαντήσεις σε emails, παροχή γνώσεων και υλικού σε θέματα καλλιέργειας, 
συγκομιδής, μεταφοράς, αποθήκευσης, μεταποίησης κλπ μέσα από την 
πλατφόρμα. Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και σχετικές on-line εκπαιδεύσεις. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η παροχή υπηρεσιών σε αυτή τη δράση ξεκινάει με το 2ο έτος και εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  & 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α’ 
ΕΤΟΣ 

Β’ 
ΕΤΟΣ 

Γ’ 
ΕΤΟΣ 

Επιλογή συνεργατών (παροχής 
υπηρεσιών τεχνολογίας, ειδικών 
γεωτεχνικών κλπ) 

 √ 
 

Ανάλυση αναγκών – σύνταξη 
προδιαγραφών από τεχνικούς και 
ειδικούς συνεργάτες & μέλη της 
ΟΕΦ 

 √  

Έναρξη συνδρομών   √ √ 

Υλοποίηση – διαμόρφωση 
πλατφόρμας 

 √  

Εκπαίδευση - επίδειξη  √ √ 

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
(από τεχνολογικό και επιστημονικό 
συνεργάτη) 

 √ √ 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ  / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Οι δε ίκτες θα καταγράφονται  ανά εξάμηνο.  

Περιγραφή / 

ονομασία 

δείκτη 

Μονάδα 
Τιμή 

στόχος 

Δείκτες 

εισροών/ 

εκροών 

Δ1 Αριθμός παραγωγών που θα 

συμμετάσχουν  

60 

Δ2.  Αριθμός  laptops που αγοράστηκαν  

και  δ ιανεμήθηκαν  

60 

Δ3.  Αριθμός συνδρομών στην 

πλατφόρμα συνεργασίας Microsof t  365 

75 

Δ4.  Αριθμός εκπαιδεύσεων που έχουν 

προγραμματιστε ί  

2 
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Περιγραφή / 

ονομασία 

δείκτη 

Μονάδα 
Τιμή 

στόχος 

Δ5.  Αριθμός εκπαιδεύσεων που έγ ιναν   

Δείκτες 

Αποτελέσματος 

Δ6.  Ποσοστό παραγωγών που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα στο 

τέλος κάθε έτους (χρήστες /  αρχικοί  

συμμετέχοντες)  

80% 

Δ7.  Βαθμός απορρόφησης 

προϋπολογισμού έτους 

(προϋπολογισμός που απορροφήθηκε 

/  σύνολο του προϋπολογισμού)  

100% 

Δείκτης 

επιπτώσεων 

Δ8.  Ποσοστό παραγωγών που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα στο 

τέλος του προγράμματος (χρήστες /  

αρχικοί  συμμετέχοντες)  

70% 

 

 

 

 

 


