
  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση                                            

Σύµβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)  

 

 

Η εταιρία µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Νοµού Ηµαθίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία 

ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ύστερα από την µε ηµεροµηνία 23/05/2018 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) 

ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνάψει Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστηµα διάρκειας 

του έργου «Τοπικό πρόγραµµα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για την περιοχή του 

Νοµού Ηµαθίας» και ειδικότερα µέχρι 31-12-2021, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τη λήξη 

του µε: 

- Έναν (1) Γεωτεχνικό Π.Ε., µε ειδικότητα Γεωπονίας, ή ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, ή Κτηνιατρικής, ή Γεωλογίας ή Ιχθυολογίας. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ν. Ηµαθίας – Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. 

καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράµµατος, όπως επίσης και όπου 

τυχόν υποδείξει ο εργοδότης. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισµένο Φάκελο Συµµετοχής (ιδιοχείρως 

ή ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στην Βέροια, οδός 

Θεσσαλονίκης αριθµός 46, µέχρι την 19/06/2018 και ώρα 14:00 

Οι Φάκελοι Συµµετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύµβασης Μίσθωσης Έργου 

(Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραµµα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να 

πρωτοκολληθούν µέχρι την προαναφερόµενη  ηµεροµηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα αποκλείονται από 

τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Υπεύθυνη για διανοµή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες: κα Ελένη Ατσάλου, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 46, τηλ. 23310-20809. 



  

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. 

(www.anhma.gr) απ’ όπου µπορούν να το προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρµόδια Τριµελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της 

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

 

 Βέροια, 05/06/2018 

 Για την Αναπτυξιακή Ν. Ηµαθίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

 - ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

  

 

 

 Θεόφιλος Τεληγιαννίδης 

 Πρόεδρος ∆.Σ. 

 


