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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) για το πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 

2019) 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση της 

δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη 

αναγκών της . 

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας  έχοντας επιπλέον υπόψη : 

• Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα της πρόσληψης . 

• ότι οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα  χρονοβόρες. 

Καλεί  

όλους τους οι ενδιαφερόμενους, κάτοχους  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ τοπικών εφημερίδων της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας, , να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,  για την δαπάνη της 

δημοσίευσης της περίληψης(βλέπε συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ),   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  το έντυπο   (υπόδειγμα) της οικονομικής προσφοράς, 

έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00, υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, το 

οποίο μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν:  

− α) ιδιοχείρως (λόγω στενότητας χρόνου αποκλείεται η ταχυδρομική αποστολή) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας, Διοικητήριο (πρώην Νομαρχία), Εθνικής Αντίστασης 20, 4
ος

 όροφος-γραφεία 464, 

459, Τ.Κ 65110 Καβάλα  ή 

− β)με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δ/νση: akarageorgoy@pamth.gov.gr 

 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί αποκλειστικά η χαμηλότερη προσφορά για το υπό δημοσίευση κείμενο της 

περίληψης, ενώ θα επιλεγούν δύο μόνο Ανάδοχοι(εφημερίδες).  

 

Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή των δημοσιεύσεων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ανεξάρτητων αρχών που 

καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσλήψεις, 

προμήθειες, προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 

2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ2441/τΒ/2-12-2008) «Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον τύπο υπηρεσιακών 

δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 

λήξης υποβολής των προσφορών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) ανά 

δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται. Σε ιδιαίτερη στήλη της ως άνω προσφοράς ο  συμμετέχων αναγράφει το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται 

αθροιστικά η τιμή με το ΦΠΑ. Σε περίπτωση τυχόν ισότιμων προσφορών θα λάβει χώρα κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων 

που μειοδότησαν. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Μετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, οι ανάδοχοι θα πρέπει άμεσα –κατόπιν σχετικού μας εγγράφου να 

προβούν  στη δημοσίευση στην καθορισμένη από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Καβάλας ΚΟΙΝΗ ημερομηνία και εν συνεχεία να αποστείλουν το σχετικό τιμολόγιο μαζί με τρία αντίγραφα του φύλλου της 

εφημερίδας όπου έλαβε χώρα η δημοσίευση. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε Καβάλας . 

 



 2 

Η παρούσα  πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ   www. pamth.gov.gr  και της Περιφερειακής 

Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας 

 

 

 

 

Καστανάς Λεωνίδας 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

2. Περίληψη της Ανακοίνωσης  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την δημοσίευση της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ-1/2019, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 04/7015/7-

6-2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) 

 

ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ     

Δ/ΝΣΗ ΔΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………… 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/E-MAIL  

ΑΦΜ-ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

Περιφερειακή Ενότητα(Νομός) δημοσίευσης  

 

 

Μέγιστη Τιμή Δημοσίευσης 

της Περίληψης 

Συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

350,00€ 

τριακόσια πενήντα ευρώ 

  

 

 

 

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………. 

 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :180 ημέρες από την επομένη της λήξης προθεσμίας των προσφορών. 

 

 

       Ημ/νία……….. 

 

                  Υπογραφή-Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Καβάλα 7-6-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                Αριθµ. Πρωτ.: 04/7015 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ  & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟ/ΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ-ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο 
Ταχ. Κωδικας:  651 10-Καβάλα 
Πληροφορίες:  Α.Καραγεώργου Σ. Ευαγγελίδου 
 Τηλέφωνο: 2510291464,2510291459  FAX: 2510-291472 
Email: akarageorgoy@pamth.gov.gr 

 
 

 
 
 
 

                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Πλήρωσης δύο (2) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου χρόνου της ∆/νσης 
Αγροτ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στο 
∆ιοικητήριο, 4° όροφο.: 
 
           Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019). 

2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  Τις διατάξεις του Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α΄ 54). 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων εκτάκτου 
προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ τ. Α/31.10.2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α./16-3-2018). 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 82  «Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω 

εκλογών» του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/26-03-2019). 
8. Την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 2085/11-1-2019 (A∆Α:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών σχετικά µε την «Κατανοµή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€  σε  Περιφέρειες 
της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών 
δακοκτονίας». 

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 960/19635/31-1-2019 (ΦΕΚ 263/τ.Β΄/6-2-2019) Απόφαση των  
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης & Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίµων σχετικά µε τον καθορισµό αριθµού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράµµατος 
δακοκτονίας έτους 2019, όπως αυτή διορθώθηκε (ΦΕΚ 1239/τ.Β΄/11-4-2019). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:1323/28346/12-2-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α:7ΜΗ 24653ΠΓ-
9ΗΡ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «Κατανοµή 
εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής για το Πρόγραµµα καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019». 

11. Τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 03/1384/10-4-2019 και 04/5769/10-5-2019 βεβαιώσεις εξασφάλισης 
των πιστώσεων της Π.Ε. Καβάλας για την δαπάνη της µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης και της δηµοσίευσης αυτής στο τύπο.  

 

 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού δύο (2) ατόµων για την κάλυψη  εποχικών  αναγκών των υπηρεσιών της ∆/νσης Αγρ. 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας (για τις ανάγκες αυτής στη Νήσο Θάσο) για τις 
εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά προσόντα. 
 
Ειδικότητα- Αριθµός- Ειδικά τυπικά προσόντα          Χρονική διάρκεια 
Τοµεάρχες          2                 ΠΕ Γεωπόνων                                               Από προσλήψεως έως 30/11/19 
       ή εν ελλείψει Τ.Ε.Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής)                       
         ή εν ελλείψει Τ.Ε.Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θερµοκηπιακών ή 
                         Καλλιεργειών ή Ανθοκοµίας ή ∆ιοίκησης  
                         Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων) 
 
Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων δέκα (10) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα  
της τελευταίας δηµοσίευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα απευθύνονται στα γραφεία 464, και 459 
της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  Καβάλας ή στα τηλέφωνα 2510-291464, 2510-
291459 στην Καβάλα στον 4° όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας . 

 
 

                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    
                                                            
                                                                                               
                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

 
 


