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Αναπτυξιακή Μεσσηνίας  

Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.                                            

Δ/νση: Ομήρου & Μαιζώνος 50,  
Καλαμάτα, Τ.Κ. 24132                               
Τηλ.: 27210-96120 
E-mail: anmess@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.anmess.gr 
 

 

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει 

στην Καλαμάτα, στα πλαίσια έργων, μελετών, υπηρεσιών, προγραμμάτων που 

διαχειρίζεται, προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα Συνεργατών της, κάθε 

ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πληροί τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.  

 

Α. Φυσικά Πρόσωπα των κάτωθι ειδικοτήτων: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6 ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

7 ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ 
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8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  

9 ΓΕΩΛΟΓΟΣ 

10 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ  

11 ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 

Β. Νομικά πρόσωπα των κάτωθι  υπηρεσιών: 

 

Β.1 Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών  

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες που έχουν σχέση με την υποστήριξη του 

σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος 

προγραμμάτων/προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π.   

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

− Υποστηρικτικές μελέτες έργων όπως περιβαλλοντικές, γεωλογικές, εδαφολογικές, 

κλπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

− Μελέτες βιωσιμότητας και ανάλυσης κόστους – ωφέλειας, η ανάθεση των οποίων 

γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

− Τεχνικές μελέτες, η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

− Υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο τεχνικών μελετών, όπως εδαφολογικές 

αναλύσεις, γεωτεχνικές έρευνες. 

− Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και 

οργανωτικής αναβάθμισης.  

− Μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων 

τομέα ή περιφέρειας.  

− Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης 

ειδικών δράσεων.  

− Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.  
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Β.2 Υπηρεσίες συμβούλων  

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους σχετικά με την τεχνική, 

επιστημονική και διοικητική υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μπορούν να σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη 

διοικητική οργάνωση των προγραμμάτων, την οικονομική/λογιστική διαχείριση και τη 

νομική υποστήριξή τους, τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους κ.α. 

 

Οι παραπάνω αναφορές και περιγραφές δεν είναι αποκλειστικές και εξαντλητικές. 

 

Για την ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών απαιτούνται: 

 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

• Κατάθεση Αίτησης συνοδευόμενη από Αναλυτικό Βιογραφικό. 

• Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στις αντίστοιχες ειδικότητες που περιγράφονται 

παραπάνω. 

• Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, θα λαμβάνεται υπόψη. 

• Τυχόν επιπλέον προσόντα όπως Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός τίτλος, θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

Για τα νομικά πρόσωπα: 

• Κατάθεση Αίτησης συνοδευόμενη από συνοπτικό προφίλ της εταιρείας. 

• Καταστατικό. 

• Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις θεματικές ενότητες που 

ενδιαφέρουν την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.Α.ΟΤΑ, θα λαμβάνεται υπόψη. 

 

Στην «εκδήλωση ενδιαφέροντος» πέραν των βασικών στοιχείων του ενδιαφερομένου 

θα πρέπει να δηλώνεται και η πρόθεσή του να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά  

δικαιολογητικά εφόσον του ζητηθούν.  

 

Σημειώνεται ότι: 

α) το ανωτέρω Μητρώο θα είναι για χρήση της Εταιρείας.  

β) από την υποβολή «Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» δεν προκύπτει καμία υποχρέωση της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α. Ο.Τ.Α. προς τους ενδιαφερόμενους.  
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Η Αίτηση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα αποστέλλεται στα γραφεία της 

«Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στην Καλαμάτα, Ομήρου και Μαιζώνος 50, Τ.Κ. 24132, 

μέχρι 21/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.  

Τα παραπάνω δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε κανέναν άλλο και για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό. Πρόσβαση στα στοιχεία των συνεργατών, υπάρχει αποκλειστικά σε 

εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι που θα εγγραφούν στο 

μητρώο συνεργατών έχουν δικαίωμα, όποτε το θελήσουν, να ζητήσουν την πλήρη και 

οριστική διαγραφή των στοιχείων τους από αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 2721096120. Η παρούσα 

πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας:www.anmess.gr. 

Για την  
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία  

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 Ο Πρόεδρος  

 
Αναστάσιος Σαρδέλης 


