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         Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 

ΘΕΜΑ.  Προκήρυξη δηµόσιου διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την  εκµίσθωση 
του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων στις 
περιοχές Λεκάνης Σπερχειού, Περ.Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάµου, Περ.Ενοτήτων 
Σερρών &  Καβάλας, Σουσακίου, Περ. Ενότητων ∆υτικής Αττικής &  Κορινθίας και 
Ικαρίας, Περ. Ενότητας Ικαρίας 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

Έχοντας υπ΄όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του ν.δ 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του  
άρθρου 144  αυτού (ΦΕΚ 277/Α)  

β. του ν.δ 180/1974 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρµογή του 
Μεταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων» (ΦΕΚ 347/Α) 

γ. του  π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α) 

δ. των π.δ.  381/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου  Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» 
(ΦΕΚ 168/Α) και 238/1979 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 
66/Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 
1 του π.δ. 92/1993 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
διανοµαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 
38/Α) 

ε. του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 
122/2004 (ΦΕΚ 85/Α) 

στ. της απόφασης του Πρωθυπουργού µε αριθ. 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234/Β) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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ζ.  του άρθρου 2 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών , συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Π.Ε.Κ.Α. και Εµπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε Γενική 
Γραµµατεία Μακεδονίας –Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραµµατείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α) 

η. του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισµού και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.∆. 24/2010 
«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις  του π.δ.189/2009» (ΦΕΚ 
56/Α) 

ι.  του  ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ  207/Α),όπως ισχύει 

ια. του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 129/Α) 

2. το π.δ. 63/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α) 

3. την υπ΄ αριθ. 35469/09.08.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1800/Β)  

4. την απόφαση µε αριθµό ∆9 ∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ 3512/24.08.2009  «Όροι και διαδικασία 
εκµίσθωσης του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού 
και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων της Χώρας.» (ΦΕΚ 1819/Β) 

5. τις αποφάσεις  ∆9Β,∆/Φ166/7859/1392/22.05.2009 (ΦΕΚ 1058/Β) και ∆9Β/Φ166/ 
12647/Γ∆ΦΠ3557/193/  08.07.2005 σε ορθή επανάληψη (ΦΕΚ 1012/Β) σχετικά µε τον 
χαρακτηρισµό και την υπαγωγή σε κατηγορία γεωθερµικών πεδίων. 

6. την απόφαση ∆7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών(Κ.Μ.Λ.Ε.)» όπως ισχύει 
(ΦΕΚ 1227/Β) 

7. της απόφασης ∆9Β/Φ166/οικ20076/Γ∆ΦΠ5258/329/24.10.2005 «Κανονισµός γεωθερµικών 
εργασιών» (ΦΕΚ 1530/Β)  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

1. Τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την  εκµίσθωση του 
δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων στις περιοχές  
Λεκάνης Σπερχειού Περ. Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάµου Περ. Ενοτήτων Σερρών &  
Καβάλας, Σουσακίου Περ. Ενότητων ∆υτικής Αττικής &  Κορινθίας και Ικαρίας Περ. Ενότητας 
Ικαρίας.  

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο 
επισυναπτόµενο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Μεσογείων 119, Αθήνα, Γραφείο 356,  3ος  
όροφος  την 21.11.2011 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.  

4. Οι προσφορές όσων συµµετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής 
Γραµµατείας  Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Μεσογείων 119 Ισόγειο, γραφείο 02) του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α το αργότερο µέχρι την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής. 

5. Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (www. ypeka.gr ) και στην ιστοσελίδα 
www.latomet.gr καθώς  και στα παρακάτω σηµεία: 

- Στη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
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- Στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις: Αττικής, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου, 

- Στις Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου 

- Στους ∆ήµους Μακρακώµης, Λαµιέων, ∆οµοκού, Στυλίδος, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, 
Παγγαίου, Αµφίπολης, Λουτρακίου – Αγίου Θεοδώρων, Μεγαρέων, και Ικαρίας  

6. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή, ρυθµίζεται από τις διατάξεις του ν. 
3175/2003 (ΦΕΚ207/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α), του 
Μεταλλευτικού Κώδικα ν.δ.210/1973 (ΦΕΚ 277/Α), και της απόφασης 
∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ3512/24.08.2009 (ΦΕΚ 1819/Β). 

  

                                                                                 Ο Υφυπουργός 

                                                                                

 

                                                                             Ιωάννης Μανιάτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, Κατεχάκη 56 T.K. 11525 ΑΘΗΝΑ (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας , Σωκράτους 111 Τ.Κ. 41336 
ΛΑΡΙΣΑ(µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Εθνική Οδός 
Πατρών - Αθηνών 69 - 71 Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα 
προκήρυξη) 

4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσίδη 11 Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (µε 
την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2 - 8 Τ.Κ. 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
(µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 1 Τ.Κ. 35100, ΛΑΜΙΑ, (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλ. Όλγας 198 Τ.Κ. 54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (µε την 
παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Γ. Κακουλίδου 1 Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, (µε 
την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

9. Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743 ΑΘΗΝΑ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί 
η παρούσα προκήρυξη) 

10. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ, (µε την 
παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

11. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, Κουντουριώτη 1 Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

12. ∆ήµος Μακρακώµης, Αφών Παππά 2 Τ.Κ. 35003 ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α, (µε την παράκληση να 
αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

13. ∆ήµος Λαµιέων, Πλατ. Ελευθερίας 8 Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η 
παρούσα προκήρυξη) 

14. ∆ήµος ∆οµοκού, Μουσών 1, Τ.Κ. 35010, ∆ΟΜΟΚΟΣ (µε την παράκληση να αναρτηθεί η 
παρούσα προκήρυξη) 

15. ∆ήµος Στυλίδος,  Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ. 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η 
παρούσα προκήρυξη) 

16. ∆ήµος Μώλου- Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Παντελεήµονα 8 Τ.Κ. 35008 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, 
(µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

17. ∆ήµος Παγγαίου, Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, (µε την παράκληση 
να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

18. ∆ήµος Αµφίπολης, Τ.Κ. 62041 ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα 
προκήρυξη) 

19. ∆ήµος Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων, Εθν. Αντιστάσεως και Ιάσονος  Τ.Κ. 20300 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

20. ∆ήµος Μεγαρέων, Χρ. Μωραίτου και Γ. Μαυρουκάκη Τ.Κ. 19100, ΜΕΓΑΡΑ, (µε την 
παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη) 

21. ∆ήµος Ικαρίας, Τ.Κ. 83000 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, (µε την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα 
προκήρυξη) 

22. ΙΓΜΕ, Σπύρου Λούη 1 Ολυµπιακό Χωριό Τ.Κ. 13677 ΑΧΑΡΝΑΙ 

23. ΕΜΒΕ, Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

24. ΕΜΝΕ, Λυκούργου 9 Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ.Υφυπουργού  

- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  

- Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου  

- ∆9-∆ (3) - Α  
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ∆9/Β,∆/Φ 465,466,467,468/20744/3792/07.09.2011 

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού  

  µη ερευνηµένου µεταλλευτικού χώρου στις περιοχές: 

• Λεκάνης Σπερχειού, Περ. Ενότητας Φθιώτιδας 

• Ακροποτάµου Περ. Ενοτήτων Σερρών &  Καβάλας, 

• Σουσακίου Περ. Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής &  Κορινθίας 

• Ικαρίας Περ. Ενότητας Ικαρίας 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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Πίνακας περιεχοµένων 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ- ΟΡΙΣΜΟΙ 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

    4.1 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    4.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

11. ΛΟΙΠΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 

4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

6. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 

8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

9. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΜΕΡΟΣ ∆΄:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α’ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

1. Εισαγωγή 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής- Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου- ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Ορυκτών, 

(εφεξής αποκαλούµενο στο παρόν ως ο «Εκµισθωτής»), δυνάµει της µε Α.Π ∆9/Β,∆ 

Φ465,466,467,468/20744/3792/07.09.2011 Απόφασης του Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., προκηρύσσει 

∆ιεθνή Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας Γεωθερµικού 

δυναµικού στις περιοχές Λεκάνης Σπερχειού, Περ. Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάµου, Περ. 

Ενοτήτων Σερρών &  Καβάλας, Σουσακίου,  Περ. Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής &  Κορινθίας και 

Ικαρίας, Περ. Ενότητας Ικαρίας  (εφεξής αποκαλούµενη στην παρούσα «Εκµίσθωση»).  

 

2. Αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού- Ορισµοί 

Η γεωθερµική ενέργεια ως φυσικός πόρος αντιστοιχεί στην προσβάσιµη θερµική ενέργεια, που 

προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

θερµικούς σταθµούς, ή για άλλες εφαρµογές βιοµηχανικές, αγροτικές ή οικιακές όπου απαιτείται 

θερµότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3175/2003 ορίζονται τα παρακάτω: 

(α) Γεωθερµικό δυναµικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατµών, των θερµών νερών, 

επιφανειακών ή υπογείων, και της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών, που 

υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε βαθµούς Κελσίου (25 °C). 

(β) Γεωθερµικό πεδίο είναι ο ενιαίος µεταλλευτικός χώρος µέσα στον οποίο εντοπίζεται 

αυτοτελές γεωθερµικό δυναµικό. 

(γ) Προϊόν του γεωθερµικού πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιµο θερµοενεργειακό του 

περιεχόµενο. 

(δ) Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συµπαράγονται εκτός από το 

θερµοενεργειακό περιεχόµενο του γεωθερµικού πεδίου. 

(ε) Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερµικό ρευστό που αποµένει, ύστερα από την απόληψη των 

κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων. 

(στ) Τα γεωθερµικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

αα. χαµηλής θερµοκρασίας όταν η θερµοκρασία του προϊόντος κυµαίνεται από 25°C - 90°C, 

ββ. υψηλής θερµοκρασίας όταν η θερµοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90 °C. 

(ζ) Βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι 

πιστοποιηµένα µε υψηλό βαθµό αξιοπιστίας µε ερευνητικές εργασίες. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθµός αξιοπιστίας των 

εκτιµήσεων προκειµένου ένα γεωθερµικό πεδίο να χαρακτηρισθεί βεβαιωµένο. 

(η) Πιθανό γεωθερµικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτιµώνται από 

προκαταρκτικά ερευνητικά έργα. Με την υπουργική απόφαση της προηγούµενης περιπτώσεως 

καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθµός αξιοπιστίας των εκτιµήσεων προκειµένου ένα 

γεωθερµικό πεδίο να χαρακτηρισθεί πιθανό. 
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(θ) ∆ιαχείριση του γεωθερµικού πεδίου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 

στην παραγωγική εξόρυξη του γεωθερµικού ρευστού, την ορθολογική αξιοποίηση προϊόντος 

και παραπροϊόντων, τη διανοµή και ελεύθερη διάθεση τους σε τρίτους για κάθε είδους 

εφαρµογές και την περιβαλλοντικά συµβατή διάθεση των υποπροϊόντων. 

 

3. Αντικείµενο µίσθωσης 

Αντικείµενο της µίσθωσης είναι 

Α) το δικαίωµα έρευνας γεωθερµικού δυναµικού του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή 

Λεκάνης του ποταµού Σπερχειού, στους ∆ήµους Μακρακώµης, Λαµιέων, ∆οµοκού, Στυλίδος και 

Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου της  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος περικλείεται από τα σηµεία µε συντεταγµένες : 

 

Σύστηµα προβολής ΕΓΣΑ ‘87 

 

Συντεταγµένες HATT 

 Χ-ΕΓΣΑ87 Υ-ΕΓΣΑ87 Χ Υ ΚΦΧ 1:100.000 

Α 322500 4305000 -1114.916 14166.871 Καρπενήσι-Λιδωρικιο 
L=38ο 45’ M= -1ο 45’ 

Β 322500 4320000 -1451,238 -26337,901 Καρδίτσα  
L=39ο 15’ M=-1ο 45’ 

Γ 360000 4320000 -7253,706 -25577,902 Φάρσαλα 
L=39ο 15’ M= -1ο 15’ 

∆ 360000 4305000 -6999,456 14923,109 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Ε 375000 4304815 8004,223 14990,397 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Ζ 374700 4300230 7781,252 10400,208 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Η 386827 4300000 19912,856 10373,749 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Θ 391100 4295000 24270,208 5445,096 Αταλάντη Αιδηψός  
L=38ο 45’ Μ=-0ο 45’ 

Ι 397800 4293800 -12445,538 4306,862 Αταλάντη Αιδηψός 
L=38ο 45’ Μ=-0ο 45’ 

Κ 400000 4290000 -10202,181 531,098 Αταλάντη Αιδηψός 
L=38ο 45’ Μ=-0ο 45’ 

Λ 380000 4290000 13253,249 258,579 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Μ 365000 4293000 -1797,541 3007,206 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Ν 355000 4293000 -11797,925 2839,477 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Ξ 355000 4300000 -11915,454 9839,155 Λαµία-Άµφισσα 
L=38ο 45’ Μ=--1ο 15’ 

Ο 345000 4300000 21492,011 9668,954 Καρπενήσι-Λιδωρικιο 
L=38ο 45’ M= -1ο 45’ 

Π 335000 4305000 11382,431 14445,285 Καρπενήσι-Λιδωρικιο 
L=38ο 45’ M= -1ο 45’ 

 

Το εµβαδό της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται σε 1.861,2  km2 
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Β) το δικαίωµα έρευνας γεωθερµικού δυναµικού του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή 

Ακροποτάµου, στους ∆ήµους Αµφίπολης και Παγγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών &  

Καβάλας, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ο οποίος περικλείεται από τα 

σηµεία µε συντεταγµένες : 

 

 

Σύστηµα προβολής ΕΓΣΑ ‘87 

 

Συντεταγµένες HATT 

ΚΦΧ 1:100.000 ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ L=40ο 45’ M=-0ο 15’  

 Χ-ΕΓΣΑ87 Υ-ΕΓΣΑ87 Χ Υ 

Ε 507040 4508150 9876,749 -2641,599 

Ζ 507069 4507572 9905,993 -3219,814 

Η 488684 4513992 -8488,538 3195,348 

Θ 490392 4518427 -6781,699 7632,737 

Γ 492868 4518634 -4304,846 7840,803 

∆ 503465 4516787 6296,914 5997,318 

 

και της γραµµής ∆ Ε δια της ακτογραµµής. Το εµβαδό της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται σε 128,58 

km2. 

 

Γ) το δικαίωµα έρευνας γεωθερµικού δυναµικού του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή 

Σουσακίου, στους ∆ήµους Μεγαρέων και Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, των Περιφερειακών 

Ενοτήτων ∆υτικής Αττικής &  Κορινθίας, των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Αττικής και 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο οποίος περικλείεται από τα σηµεία µε 

συντεταγµένες : 

 

Σύστηµα προβολής ΕΓΣΑ ‘87 

 

Συντεταγµένες HATT 

ΚΦΧ 1:100000 Ναύπλιο-Κόρινθος L=37ο45’ Μ= -0 ο  45’ 

 Χ-ΕΓΣΑ87 Υ-ΕΓΣΑ87 Χ Υ  

Α 414374 4204225 5136,912 25888,751  

Β 422661 4205072 13416,053 26828,173  

Γ 422596 4196393 13447,450 18146,554  

∆ 416828 4196168 7680,786 17857,442  

Ε 412780 4196710 3626,044 18354,571  

 

µε τη γραµµή Γ ∆ Ε δια της ακτογραµµής. Το εµβαδό της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται σε 71,95 
km2. 
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∆) το δικαίωµα έρευνας γεωθερµικού δυναµικού του δηµόσιου µεταλλευτικού χώρου στη περιοχή 

Νήσου Ικαρίας, στο ∆ήµο Ικαρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, ο οποίος περιλαµβάνει ολόκληρη τη νήσο Ικαρία. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές  το εκµισθούµενο δικαίωµα έρευνας περιορίζεται εκτός των 

εντοπισµένων ήδη Γεωθερµικών Πεδίων. 

 

4. ∆ιάρκεια της µίσθωσης 

 

Το δικαίωµα έρευνας του γεωθερµικού δυναµικού εκµισθώνεται για κάθε δηµόσιο µεταλλευτικό 

χώρο  για χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) ετών από την υπογραφή της εκάστης σύµβασης 

µίσθωσης µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης από το µισθωτή για δύο (2) επί πλέον έτη. 

 

5. Ενηµέρωση Ενδιαφεροµένων – Παραλαβή Προκήρυξης- Πληροφοριακό υλικό 

 

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την προκήρυξη, µπορούν να απευθύνονται στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής- ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Ορυκτών, 

στη διεύθυνση Μεσογείων 119, 3ος όροφος – Γραφείο 351, τηλ. 2106969-347 & 349, fax: 

2106969346 και e-mail d9geotherm@eka.ypeka.gr, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09.00- 

16.00. 

Οι παραλαµβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του 

ενδιαφεροµένου (όνοµα εταιρίας, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός 

τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, e-mail). 

 

Αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέρες πριν από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας στα εξής σηµεία: 

• Στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ∆/νση Ενεργειακών Ορυκτών 

• Στους διαδικτυακούς τόπους www.ypeka.gr και www.latomet.gr  

• Στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις: Αττικής, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου, 

• Στις Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Αττικής, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου  και 

• Στους ∆ήµους Μακρακώµης, Λαµιέων, ∆οµοκού, Στυλίδος, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, 

Παγγαίου, Αµφίπολης, Λουτρακίου – Αγίου Θεοδώρων, Μεγαρέων, και Ικαρίας 

Περίληψη της προκήρυξης αυτής δηµοσιεύεται τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµέρες πριν από τη 

διεξαγωγή του διαγωνισµού στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τουλάχιστον είκοσι 

(20) µέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού σε µία ηµερήσια εφηµερίδα των Αθηνών και σε 

µία ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Θεσµικό Πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών ανοικτός διαγωνισµός διενεργείται από τον Εκµισθωτή µε βάση τις διατάξεις του ν. 

3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α), όπως ισχύει και τις προβλεπόµενες σε αυτόν αποφάσεις, ειδικότερα δε 

της απόφασης µε αριθµό ∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ 3512/24.08.2009 (ΦΕΚ1819/Β) «Όροι και 

διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερµικού 

δυναµικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων της Χώρας.» καθώς και των 

αποφάσεων ∆9Β,∆/Φ166/7859/1392/22.05.2009 (ΦΕΚ 1058/Β) και ∆9Β/Φ166/ 

12647/Γ∆ΦΠ3557/193/  08.07.2005 σε ορθή επανάληψη (ΦΕΚ 1012/Β)  περί χαρακτηρισµού και 

υπαγωγής σε κατηγορία γεωθερµικών πεδίων. Οι διατάξεις του Ν.∆. 210/1973 «Περί 

Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 277/Α), όπως ισχύει και γενικότερα της µεταλλευτικής νοµοθεσίας 

εφαρµόζονται και για το γεωθερµικό δυναµικό, εφόσον δεν γίνεται διαφορετική ρύθµιση µε τις 

διατάξεις του ν. 3175/2003. 

Τα ανωτέρω βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.latomet.gr 

2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, 

οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 

απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆), 

είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ 

και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά 

και κοινοπραξίες αυτών. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον διαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας 

προσφορές, για τον ίδιο µεταλλευτικό χώρο. 

Τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι του Εκµισθωτή, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την µίσθωση. 

 3. Αποκλεισµός Υποψηφίου 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό κάθε υποψήφιος που εµπίπτει στα κριτήρια 

αποκλεισµού που απαριθµούνται στο άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, όπως ισχύει. 

Αποκλείονται επίσης: 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη. 

β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των 

προσφορών  µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
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4. Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν για έκαστο δηµόσιο µεταλλευτικό χώρο 

σφραγισµένο φάκελο, επί του οποίου θα αναγράφεται ο µεταλλευτικός χώρος τον οποίο αφορά η 

προσφορά, ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο υποφακέλους  µε τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά: 

4.1 Υποφάκελος Α: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1.1 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του διαγωνιζοµένου ή προκειµένου για νοµικά 

πρόσωπα ή κοινοπραξίες του νοµίµου εκπροσώπου, νόµιµα θεωρηµένες ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής, συνοδευόµενες από αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του, στις 

οποίες θα δηλώνεται ότι: 

i. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καλύπτει το σύνολο 

της προκηρυσσόµενης εκµίσθωσης και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι 

αληθή και ακριβή. 

ii. Τα στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία στην υλοποίηση έργων αντίστοιχης κλίµακας και 

ανάλογων επενδύσεων είναι αληθή. 

iii. Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του ο συµµετέχων δεν έχει 

καταδικαστεί  µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. Α περίπτωση (1) του Π.∆. 118/2007 

iv. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 

v. ∆εν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης,  παύσης εργασιών, αναγκαστικής 

διαχείρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης 

ανάλογης διαδικασίας. 

vi. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. 

4.1.2 Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού σε περίπτωση νοµικού προσώπου, µαζί µε τις 

µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του και το ΦΕΚ δηµοσίευσής τους 

ή συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, όποιος 

δεσµεύει νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ) και η θητεία του ή 

των µελών του διοικητικού οργάνου. 

4.1.3  Μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης των 

µετόχων (προκειµένου για ΑΕ). 

4.1.4  Αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου των µετόχων ή εταίρων ή µελών της κοινοπραξίας µε 

ποσοστό άνω του 5% ή σε περίπτωση που αυτοί είναι νοµικά πρόσωπά καταστατικό τους και 

µετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης. 

4.1.5 Τελευταίο ισολογισµό (όπου προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις η ύπαρξη ισολογισµού). 
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4.1.6 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 12, 

διάρκειας ενός (1) έτους και ποσού 5000 ευρώ. 

Τα παραπάνω στοιχεία µε τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να κατατεθούν επί ποινή 

αποκλεισµού. Επιπλέον τα στοιχεία (4.1.2), (4.1.3) και (4.1.4) πρέπει να είναι νοµίµως 

επικυρωµένα. Στην περίπτωση θεώρησης στην αλλοδαπή απαιτείται επικύρωση Apostille σύµφωνα 

µε τη σύµβαση της Χάγης ή από Ελληνική Προξενική αρχή στην αντίστοιχη χώρα. ∆ικαιολογητικά 

που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται 

τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 

4.2 Υποφάκελος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4.2.1  Αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργασιών και το είδος αυτών. 

4.2.2 Συνολική δαπάνη των ερευνητικών εργασιών καθώς και αναλυτικό κόστος ανά είδος    

ερευνών.  

4.2.3 Χρονοδιάγραµµα εξέλιξης εργασιών σε συνάρτηση µε το χρόνο εκτέλεσής τους και 

πραγµατοποίησης των δαπανών. 

4.2.4  Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική επιφάνεια των διαγωνιζοµένων που αποδεικνύουν την 

δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν µε την  προσφορά τους 

ισολογισµοί, τραπεζικοί (ιδίως λογαριασµοί, στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοδοτική 

ικανότητα, αντίγραφα από τα βιβλία εσόδων – εξόδων και λοιπά στοιχεία).  

4.2.5 Στοιχεία σχετικά µε την επιστηµονική, τεχνολογική και τεχνική επάρκεια των διαγωνιζόµενων  

ή συνεργατών τους (π.χ βιογραφικά σηµειώµατα, συµµετοχή στην εταιρεία εξειδικευµένου 

επιστηµονικού προσωπικού ή σύµβαση συνεργασίας µε εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό 

προσωπικό).  

4.2.6 Στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία των ιδίων ή συνεργατών τους στην υλοποίηση έργων 

αντίστοιχης κλίµακας και ανάλογων επενδύσεων (π.χ. κατάλογος συναφών έργων ή πρότερων 

επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί, σύµβαση συνεργασίας µε εξειδικευµένα ιδρύµατα ή 

εταιρείες συνοδευόµενη από κατάλογο συναφών έργων που έχουν πραγµατοποιήσει, και λοιπά 

στοιχεία). 

4.2.7 Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος  έχει ήδη ο ίδιος ή κοινοπρακτικό σχήµα στο 

οποίο µετέχει, αναλάβει δεσµεύσεις για έρευνα άλλων γεωθερµικών πεδίων εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας, ανάλυση, η οποία να αποδεικνύει ότι η υλοποίηση του προτεινόµενου ερευνητικού 

προγράµµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς δέσµευση πόρων από τις ήδη ανειληµµένες 

υποχρεώσεις  του για έρευνα των λοιπών γεωθερµικών πεδίων. 

5. Ελλείψεις δικαιολογητικών 

α) Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των στοιχείων 4.1 και 4.2 της 

παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Ο Εκµισθωτής δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινίσεις επί 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής 
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συµµετοχής. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των 

προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

6.Κριτήρια αξιολόγησης 

6.1 Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών που έγιναν δεκτές είναι τα εξής:  

I. το ύψος των δαπανών για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό µίσθωση χώρου,  

II. το είδος των ερευνητικών εργασιών 

III. η σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση µε το χρόνο εκτέλεσής τους και 

πραγµατοποίησης των δαπανών.  

Ειδικότερα πρέπει να περιγράφονται και να αιτιολογούνται οι προτεινόµενες εργασίες σε σχέση µε 

την περιοχή έρευνας και τα ήδη διαθέσιµα στοιχεία για αυτήν (προϋπάρχουσες µελέτες Ι.Γ.Μ.Ε. και 

άλλων ερευνητικών φορέων), καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από κάθε στάδιο έρευνας. 

Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες για την έρευνα στα δύο πρώτα έτη πρέπει να καλύπτουν 

τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ερευνητικών δαπανών. Επίσης οι δαπάνες για 

τοπογραφικές εργασίες, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωφυσικές-γεωχηµικές εργασίες και 

χηµικές αναλύσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών δαπανών της έρευνας. 

Τα ανωτέρω οφείλουν να πιστοποιούνται από το σχετικό  χρονοδιάγραµµα εξέλιξης ερευνών και 

κατανοµής των αντίστοιχων δαπανών.  

6.2 Για  την επιλογή του πλειοδότη  θα συνεκτιµηθούν επίσης: 

Ι.    Η δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 

αναλαµβάνουν µε την προσφορά τους,  όπως η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την οικονοµική 

και χρηµατοδοτική τους ικανότητα, σε σχέση και µε τις δεσµεύσεις που τυχόν  έχουν ήδη 

αναλάβει για έρευνα άλλων γεωθερµικών πεδίων εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

ΙΙ.   Η σχετική εµπειρία αυτών που διαγωνίζονται στην υλοποίηση έργων αντίστοιχης κλίµακας 

και ιδιαίτερα σε ανάλογες σχετικές επενδύσεις. 

ΙΙΙ.   Η επιστηµονική, τεχνολογική και τεχνική επάρκεια αυτών που διαγωνίζονται, σε σχέση και 

µε τις δεσµεύσεις που τυχόν  έχουν ήδη αναλάβει για έρευνα άλλων γεωθερµικών πεδίων εντός 

της Ελληνικής Επικράτειας 

Τα ανωτέρω µπορούν να αποδεικνύονται  και µέσω συνεργασίας των διαγωνιζοµένων  µε ειδικούς 

επιστήµονες, φορείς ή εταιρίες, ή και µε όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιµο από τους 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να προσκοµίσουν. Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να αποδεικνύονται 

µε δεσµευτικές συµφωνίες, όχι απλά µε δηλώσεις προθέσεων. 

6.3 Η επάρκεια της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου εξετάζεται µε την 

εκπλήρωση από µέρους του των ακόλουθων κριτηρίων: 

Α. Κριτήριο στελέχωσης και οργάνωσης του υποψηφίου 

Οι υποψήφιοι πλειοδότες θα πρέπει να συστήσουν Οµάδα Έργου κατάλληλη για την επιτυχή 

υλοποίηση της έρευνας. Στο οργανωτικό σχήµα που θα προταθεί θα συµµετέχουν στελέχη από το 
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προσωπικό του υποψηφίου ενώ είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνονται και εξωτερικά στελέχη σε 

διάφορα επιµέρους ζητήµατα γνωστικού αντικειµένου. 

Σε περίπτωση που τµήµα/τµήµατα του προκηρυσσόµενου έργου ανατεθεί σε τρίτους  

(υπεργολάβους), ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ενδεικτικό κατάλογο µε τα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα στα οποία προτίθεται να τα αναθέσει. 

Η Οµάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθµό στελεχών πλήρους ή και µερικής 

απασχόλησης, για τη διεκπεραίωση της απαιτούµενης έρευνας.  

Β. Κριτήριο συναφούς µε την έρευνα απασχόλησης του υποψηφίου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εµπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση 

έργων όµοιων ή συναφών µε το αντικείµενο της µίσθωσης, δηλαδή αποδεδειγµένη ενασχόληση και 

ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία σε παρόµοιες ερευνητικές 

διαδικασίες. 
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6.4 Στοιχεία τεκµηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επίσης, στον Υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» τα ακόλουθα στοιχεία: 

1 Τεχνική/επαγγελµατική ικανότητα 

Α.  Στοιχεία τεκµηρίωσης στελέχωσης και οργάνωσης υποψηφίου  

Α.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου µισθωτή που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 

Υπαλλήλου υποψήφιου 

Αναδόχου 

Θέση στην Οµάδα 

Έργου 

Τίτλος Σπουδών/Επαγγελµατικά προσόντα συναφή µε 

το αντικείµενο του έργου 

     

     

 
 

 Α.2 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου µισθωτή που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο 

υπόδειγµα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εξωτερικού Συνεργάτη Θέση στην Οµάδα Έργου 

Τίτλος Σπουδών/Επαγγελµατικά 

προσόντα συναφή µε το αντικείµενο του 

έργου 
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Ο υποψήφιος πλειοδότης, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόµιµα θεωρηµένες υπεύθυνες δηλώσεις των 

εξωτερικών συνεργατών µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συµµετάσχουν στην Οµάδα Έργου του υποψηφίου, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί πλειοδότης, έως το πέρας της διάρκειας του δικαιώµατος έρευνας και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης. 

Β. Στοιχεία τεκµηρίωσης συναφούς µε το έργο απασχόλησης του υποψηφίου. 

Β.1 Πίνακας των έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη 

προϋπόθεση. 

Α/Α Κύριος 

Έργου 

Σύντοµη 

Περιγραφή 

του Έργου 

∆ιάρκεια 

Εκτέλεσης Έργου 

(από __ έως__) 

Προϋπολογισµός 

(€) 

Παρούσα 

Φάση 

Συνοπτική 

Περιγραφή 

Συνεισφοράς 

στο Έργο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής 

στο Έργο (ΠΥ) 

Στοιχείο 

Τεκµηρίωσης 

(τύπος & 

ηµεροµηνία) 

         

         

 

Όπου:  

- «Παρούσα Φάση»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «Στοιχείο Τεκµηρίωσης»: βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου 

Εάν ο κύριος του Έργου είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρµόδια 

δηµόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής 

Εάν ο κύριος του Έργου είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 

Αναδόχου.  
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7. Χρόνος διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισµού – Υποβολή προσφορών 

 

7.1 Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός θα λάβει χώρα  την 21.11.2011 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα  

10.00 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 

8.1, στα γραφεία της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιµατικής Aλλαγής µε βάση τους δεσµευτικούς 

όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στο 

σύνολο τους. 

7.2 Οι προσφορές όσων συµµετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο της 

Γενικής Γραµµατείας  Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Μεσογείων 119 Ισόγειο, γραφείο 

02) του Υ.Π.Ε.Κ.Α το αργότερο µέχρι την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής και θα 

συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. 

Κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των προσφορών, οι ενσφράγιστες 

προσφορές διαβιβάζονται από το Γενικό Πρωτόκολλο στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

7.3 Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχοµένων της Υπηρεσίας Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου ΠΕΚΑ. 

Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά (συστηµένη). Ισχύει όµως µόνο στην 

περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

 

7.4 Η κάθε προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφονται  ευκρινώς στην εξωτερική του πλευρά τα ακόλουθα:  

α)   Η επωνυµία και η διεύθυνση του ενδιαφεροµένου 
β) Ο αποδέκτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ   Φυσικού Πλούτου , ∆/ΝΣΗ   
Ενεργειακών Ορυκτών - Μεσογείων 119-101 92 ΑΘΗΝΑ 

γ) Προσφορά- Προκήρυξη µε Α.Π ∆9/Β,∆/ 
Φ465,466,467,468/20744/3792/07.09.2011 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκµίσθωση του δικαιώµατος 
έρευνας γεωθερµικού δυναµικού µη ερευνηµένου 
µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή……. (αναγράφεται ο 
εκάστοτε δηµόσιος µεταλλευτικός χώρος) 

δ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: _________ [ηµ/νια αποσφράγισης προσφορών] 

ε)   Η ένδειξη “ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ” 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα 

αναφέρεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που υποβάλλει την προσφορά. 
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7.5 Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αποβεί άγονο ή δεν εγκριθεί από 

τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., θα επαναληφθεί την 04.06.2012, ηµέρα ∆ευτέρα, την ίδια ώρα και 

στα ίδια γραφεία. 

 
8. Αποσφράγιση- Έλεγχος και Αξιολόγηση των προσφορών  
 

8.1 Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική 

Επιτροπή, την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆ και στο εξής «Επιτροπή»), η οποία 

θα συσταθεί και συγκροτηθεί µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. 

8.2 Η τελική απόφαση επιλογής και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού 

γίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. 

8.3 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την 21.11.2011 στα γραφεία του Υπουργείου ΠΕΚΑ. 

8.4 Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή, 

παρουσία των υποψηφίων ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. 

8.5  Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

Για κάθε µια προσφορά που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, ανοίγεται ο ενιαίος φάκελος και 

αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι, ήτοι ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα στοιχεία των οποίων 

αριθµούνται και µονογράφονται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Στη συνέχεια 

ανακοινώνονται τα βασικά στοιχεία της κάθε προσφοράς ενώπιον των ανωτέρω 

παρισταµένων.   

8.6 Κατά τον έλεγχο των προσφορών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί 

νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών ή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, µόνο 

όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, είτε κατά την 

δηµόσια συνεδρίασή της είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετικό αίτηµα 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες θα παρέχονται 

εγγράφως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπ’ όψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις. 

8.7 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βαθµολόγησή τους σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας και το παράρτηµα 3 της µε Α.Π. 

∆9,∆Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ3512/24-8-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 1819/Β/2-9-2009) 

8.8 Η προσφορά που υποβάλλεται δεσµεύει τον πλειοδότη µέχρι την υπογραφή της 

σύµβασης. 

8.9 Η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση κάθε 

έγκυρης προσφοράς µε βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε τους 
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όρους της παρούσας Προκήρυξης και τα κριτήρια και την µεθοδολογία που αναλύονται 

παρακάτω. 

  

8.10 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου 

περιλαµβάνονται στον πίνακα 1: 

Πίνακας 1 

i Κριτήρια Συντελεστές βαρύτητας 

1 Ύψος δαπανών έρευνας. 25 % 

2 Είδος ερευνών 15 % 

3 Χρονοδιάγραµµα εξέλιξης ερευνών και 

κατανοµή αντίστοιχων δαπανών. 

10 % 

4 Οικονοµική δυνατότητα προσφέροντος 15 % 

5 Εµπειρία προσφέροντος. 15 % 

6 Επιστηµονική και τεχνολογική επάρκεια                20 % 

 

 

Κάθε κριτήριο βαθµολογείται από κάθε αξιολογητή µε ένα ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 

100.  

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του κριτηρίου.  

Ως τελική βαθµολογία κάθε κριτηρίου λαµβάνεται ο µέσος όρος των βαθµολογιών κάθε 

αξιολογητή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του. 

Ο βαθµός αξιολόγησης κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµολογιών των κριτηρίων. 

Βαθµός Κριτηρίου i = (β1i+β2i+β3i+…/ε) χ συντελεστή κριτηρίου i 

 

Όπου β1i, β2i, β3i,…. ο βαθµός του κάθε µέλους της επιτροπής από 0 έως 100 για 

το συγκεκριµένο κριτήριο i. Όπου i=1-6, το κάθε κριτήριο. Όπου ε, ο αριθµός 

των µελών της επιτροπής. 

Τελικός Βαθµός Προσφοράς (ΤΒΠ)=ΒΚ1+ΒΚ2+ΒΚ3+ΒΚ4+ΒΚ5+ΒΚ6 
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Όπου ΒΚ1, ΒΚ2, ΒΚ3, ΒΚ4, ΒΚ5,ΒΚ6 ο βαθµός του κάθε κριτηρίου. 

Η επιτροπή βαθµολογεί κάθε προσφορά µε την χρησιµοποίηση των παραπάνω 

συντελεστών βαρύτητας και κατατάσσει αυτές κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ΤΒΠ.  

Από τις έγκυρες κατά τα προαναφερθέντα προσφορές επιλέγεται αυτή που λαµβάνει την 

υψηλότερη βαθµολογία. 

9. Απόρριψη προσφορών 

Όλοι οι περιεχόµενοι στη προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

υποψηφίους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις έχει σαν συνέπεια 

τον αποκλεισµό του υποψήφιου. 

Η προσφορά απορρίπτεται ιδίως όταν: 

• Είναι αόριστη ή είναι υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται από το ζητούµενο ποσό 

εγγύησης ή µη σύµφωνη µε το αντικείµενο και τους όρους της προκήρυξης 

• ∆εν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη. 

• ∆εν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονοµική και τεχνική ικανότητα 

του διαγωνιζοµένου. 

• ∆εν συνοδεύεται από το ζητούµενο υλικό τεκµηρίωσης 

10. Κατακύρωση αποτελέσµατος - Ενστάσεις 

Για το διαγωνισµό συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι τηρηθείσες 

διατυπώσεις, οι συµµετέχοντες σε αυτόν, η προσφορά και η βαθµολογία κατά φθίνουσα 

σειρά του καθενός και ο αναδειχθείς πλειοδότης. Το πρακτικό υπογράφεται από τα µέλη 

της Επιτροπής και υποβάλλεται  στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., µε πρόταση για το συµφέρον ή 

όχι του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

Ο χρόνος της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

πενήντα (50) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. 

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών απόφαση αποδοχής ή µη του 

πρακτικού της Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

εντός τριών (3) ηµερών από την έκδοσή της. Ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται να 

καταθέσει, εντός είκοσι (20) ηµερών, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην 

Υπεύθυνη ∆ήλωση και πιο συγκεκριµένα: 

o απόσπασµα ποινικού µητρώου (για τυχόν αδικήµατα αναφερόµενα στο 

άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. Α περίπτωση (1) του Π.∆. 118/2007 και σχετικά 

µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα), 

o φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, 
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o πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

Εντός τριών (3) ηµερών από τότε που έλαβαν γνώση της προαναφερθείσας απόφασης και 

του πρακτικού όσοι συµµετείχαν στο διαγωνισµό δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση 

ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ ο οποίος και αποφαίνεται επ’ αυτής, µετά από αιτιολογηµένη 

γνωµοδότηση της επιτροπής ενστάσεων, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση 

της ένστασης.   

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, εκδίδει 

απόφαση κατακύρωσης ή µη του διαγωνισµού, εντός τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία  αποφάσεων επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν ή αποδοχής του 

πρακτικού,  η οποία απόφαση επιδίδεται µε απόδειξη στον πλειοδότη και σε όλους όσους 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Στην απόφαση κατακύρωσης περιλαµβάνονται απαραιτήτως 

τα στοιχεία του αναδειχθέντος πλειοδότη και της προσφοράς του, το αντικείµενο της 

µίσθωσης και η χρονική διάρκεια αυτής. 

 

11. Λοιποί ∆ιαδικαστικοί Όροι 

11.1 Σε περίπτωση που πλειοδότης είναι κοινοπραξία ή ένωση  προσώπων, οι 

κοινοπρακτούντες οφείλουν εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση της 

απόφασης κατακύρωσης να συστήσουν εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω 

προθεσµία οι κοινοπρακτούντες στερούνται του δικαιώµατος µίσθωσης  και η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου.  

11.2 Ο πλειοδότης οφείλει να υποβάλει εντός 30 ηµερών, σε περίπτωση των περιοχών 

του άρθρου 24 του ν.1892/1990 στην αρµόδια υπηρεσία την προβλεπόµενη από το 

άρθρο 26 του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2398/1996, απόφαση. 

Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία µε υπαιτιότητα του πλειοδότη, αυτός 

στερείται του δικαιώµατος µισθώσεως του υπό εκµίσθωση χώρου ή πεδίου και η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου.  

11.3 Σε περίπτωση στέρησης του δικαιώµατος µισθώσεως ο Υπουργός ΠΕΚΑ εκδίδει 

απόφαση έκπτωσης. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έκπτωσης εκδίδεται 

απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη. 

11.4 Η προσφορά που υποβάλλεται από τον πλειοδότη, δεσµεύει αυτόν µέχρι την 

υπογραφή της σύµβασης. 

11.5 Απαγορεύεται στον πλειοδότη η εκχώρηση του δικαιώµατος µίσθωσης σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Εκχώρηση είναι δυνατή µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού 

ΠΕΚΑ, ο οποίος µπορεί να επιβάλει πρόσθετους όρους. Στην περίπτωση αυτή, ο 

πλειοδότης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον τρίτο (εκδοχέα) για 
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πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου και των οργάνων του, ως να ήταν δικές του 

πράξεις ή παραλείψεις. 

11.6 Το ∆ηµόσιο και το ΙΓΜΕ υποχρεούνται να παραδώσουν στον πλειοδότη όλα τα 

στοιχεία που τυχόν διαθέτουν για την περιοχή ενδιαφέροντος προς χρήση- 

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν γεωτρήσεων- (σηµείο ιγ του άρθρου 3 της ΥΑ (ΦΕΚ 

1819/Β/2-9-2009) καθόλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της µίσθωσης και χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγµα. 

 

12. Εγγυητικές Επιστολές 

12.1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 

προσφορά τους, Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, η οποία πληροί τους κάτωθι όρους: 

12.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής εκδοθείσα από νοµίµως λειτουργούν και 

αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυµα ή από ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα 

στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, διάρκειας ενός 

(1) έτους, ύψους πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ, που θα  απευθύνεται στην 

υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, 

Υπόδειγµα 1). Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

πρέπει να καλύπτει την ευθύνη και τις υποχρεώσεις όλων των µερών, οι οποίοι θα 

αναφέρονται στο σώµα αυτής αλληλεγγύως. Σε περίπτωση που η εγγυητική 

επιστολή δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από 

επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική. 

12.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει επί 

ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ)την υπηρεσία προς της οποία απευθύνεται 

δ) τα στοιχεία της προκήρυξης 

ε) τα στοιχεία της εγγύησης 

στ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

ζ) την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του οποίου δίνεται η 

εγγύηση 

η) την ισχύ µέχρι την επιστροφή της 

θ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
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- το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Εκµισθωτή και θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ηµερών. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποψηφίου που αποσύρει µέρος ή το σύνολο της 

προσφοράς του µετά την υποβολή της καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α). 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί πλειοδότης καταπίπτει 

υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Υπουργείο ΠΕΚΑ), σε περίπτωση που αυτός δεν υποβάλλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στο 

προκαθοριζόµενο χρονικό διάστηµα για την υπογραφή ή να καταθέσει έως την υπογραφή 

της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 

στον   πλειοδοτικό διαγωνισµό επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

12.2 Ο πλειοδότης οφείλει, κατά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, να προσκοµίσει 

εγγυητική επιστολή για την πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ποσού (περιλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ) της δαπάνης για ερευνητικές εργασίες που αναγράφεται στην προσφορά του, 

διάρκειας ισχύος οκτώ (8) ετών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, Υπόδειγµα 2). 

Μετά την πιστοποίηση τµήµατος των ερευνητικών εργασιών, η ανωτέρω εγγυητική µπορεί 

να αντικαθίσταται από νεότερη, η οποία θα αντιστοιχεί στο εναποµείναν µη εκτελεσµένο 

ερευνητικό έργο.  

 

13. Υπογραφή σύµβασης µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας  

Με την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσµατος καλείται ο πλειοδότης εντός τριάντα 

(30) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή την κατάθεση της σύστασης της εταιρείας ή 

την έγκριση του άρθρου 26 του ν.1892/1990, εφόσον απαιτούνται,  να προσέλθει 

ενώπιον συµβολαιογράφου για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Η σχετική 

σύµβαση καταρτίζεται, υποχρεωτικά, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από 

τον εκπρόσωπο του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τον πλειοδότη. Το αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου και όλες οι δαπάνες για τη σύνταξη της σύµβασης µίσθωσης βαρύνουν τον 

πλειοδότη. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης της αρχικής και των 

τυχόν επαναληπτικών διαγωνισµών, βαρύνουν τον πλειοδότη του διαγωνισµού και σε 

περίπτωση µη ανάδειξης πλειοδότη, το ΥΠΕΚΑ. 

Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών µε υπαιτιότητα 

του πλειοδότη, αυτός στερείται του δικαιώµατος µισθώσεως έρευνας και η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Υποχρεώσεις Μισθωτή  

1.1 Μεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός ΠΕΚΑ και του 

επιλεγέντος καταρτίζεται σύµβαση µίσθωσης. 

1.2 Στη σύµβαση µίσθωσης περιλαµβάνονται οι όροι της προκήρυξης και της απόφασης 

κατακύρωσης του διαγωνισµού, που συµπληρώνονται µε τους όρους των άρθρων της 

∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ 3512/24.08.2009 (ΦΕΚ1819/Β/2-9-09) απόφασης και τις 

υποχρεώσεις που ο πλειοδότης ανέλαβε µε την προσφορά του.  

1.3 Πέραν των ανωτέρω, στη σύµβαση µίσθωσης θα περιλαµβάνονται και οι εξής 

πρόσθετοι όροι: 

I. Εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο 

µισθωτής έχει υποχρέωση να υποβάλει προς έγκριση στον εκµισθωτή λεπτοµερές 

πρόγραµµα ερευνών µε τις προτεινόµενες εργασίες, σχεδιαγράµµατα µε τις θέσεις 

των εργασιών και χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε µε 

την προσφορά του. Ο εκµισθωτής µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες µπορεί να 

επιφέρει τροποποιήσεις στα προγράµµατα, ώστε η έρευνα να γίνει κατά τον 

επωφελέστερο τρόπο, στο πλαίσιο της προσφοράς. Αν οι τροποποιήσεις δεν γίνουν 

δεκτές από τον µισθωτή εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίησή τους, 

αυτός δικαιούται να παραιτηθεί της µισθώσεως, οπότε αυτή θεωρείται ότι έχει 

λυθεί αζηµίως και για τα δύο µέρη, επιστρέφεται δε στο µισθωτή η σχετική 

εγγυητική επιστολή που προσκοµίσθηκε κατά την υπογραφή της σύµβασης 

µίσθωσης διαφορετικά ο µισθωτής υποχρεούται στην εκτέλεση του 

τροποποιηθέντος από τον εκµισθωτή προγράµµατος. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν δύναται να παρεκκλίνει της αρχικά εγκριθείσας 

προσφοράς 

II. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος και στο πλαίσιο του εγκριθέντος 

προϋπολογισµού, ο εκµισθωτής ή ο µισθωτής, δύναται να επιφέρει εγκαίρως 

τροποποιήσεις, οι οποίες εφόσον είναι ουσιώδεις, τελούν υπό την αίρεση της 

αποδοχής τους από τον µισθωτή ή τον εκµισθωτή, αντιστοίχως. 

III. Ο µισθωτής υποχρεούται, πριν από κάθε επέµβαση στο µίσθιο χώρο ή πεδίο, να 

εφοδιασθεί µε τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για την άσκηση της 

δραστηριότητας διοικητικές άδειες & εγκρίσεις, όπως έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων, έγκριση επέµβασης σε δάσος ή δασική έκταση, έγκριση του Υπουργού 

Πολιτισµού καθώς και έγκριση τεχνικής µελέτης που προβλέπεται από το άρθρο 4 

του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. Το ∆ηµόσιο δεν φέρει 
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ευθύνη σε περίπτωση πού απορριφθεί σχετικό αίτηµα του µισθωτή καθώς και για 

τους τυχόν περιορισµούς ή και απαγορεύσεις που ενδεχοµένως θα τεθούν από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες. 

IV. Ο µισθωτής οφείλει να τηρεί του όρους των αδειών του προηγούµενου 

εδαφίου, καθώς και τα προβλεπόµενα στους Κανονισµούς Μεταλλευτικών και 

Λατοµικών Εργασιών και Γεωθερµικών Εργασιών.  

V. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας, ο µισθωτής 

δικαιούται, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 1.3. ΙΙΙ, να 

εκµεταλλεύεται τα προϊόντα, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα του γεωθερµικού 

πεδίου που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των ερευνητικών του εργασιών. 

VI. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος µονοµερούς παράτασης από το 

µισθωτή για δύο επιπλέον έτη, ο µισθωτής υποχρεούται να αποδεσµεύσει κατ’ 

ελάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) της ερευνητέας περιοχής που δεν παρουσιάζει 

περαιτέρω ερευνητικό ενδιαφέρον. 

VII. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφεροµένων στοιχείων στο Παράρτηµα 1 της 

ΥΑ ∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ3512/24.08.2009 (ΦΕΚ 1819/Β), προκειµένου να 

πιστοποιηθεί εάν µε τις ερευνητικές εργασίες εντοπίσθηκε γεωθερµικό πεδίο 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφασή ∆9Β/Φ166/οικ1508 

/Γ∆ΦΠ374/10/27.01.2004 (ΦΕΚ 208/ Β) και να εκδοθεί η προβλεπόµενη από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3175/ 2003 σχετική απόφαση, επέρχεται λύση 

της σύµβασης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του δηµοσίου και τα στοιχεία 

αυτά αναζητούνται από το δηµόσιο µε κάθε νόµιµο τρόπο. 

VIII. Τα έξοδα σύνταξης και υπογραφής της σύµβασης βαρύνουν τον πλειοδότη 

1.4 Ο µισθωτής υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο εντός έξι (6) µηνών µετά τη λήξη 

της ερευνητικής περιόδου στην αρµόδια διεύθυνση της Γεν Γραµµατείας Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε κοινοποίηση στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. τα 

αναφερόµενα στο Παράρτηµα 1 της ΥΑ ∆9∆,Β/Φ166/ οικ18513/Γ∆ΦΠ3512/24.08.2009 

(ΦΕΚ 1819/Β) στοιχεία προκειµένου να πιστοποιηθεί ή όχι βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 

∆9Β/Φ166/οικ1508/Γ∆ΦΠ374/10/27.01.2004(ΦΕΚ 208/Β). 

Εφόσον πιστοποιηθεί βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο και υποβληθεί από το µισθωτή, µέσα 

σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της πιστοποίησης, οικονοµοτεχνική µελέτη διαχείρισης 

του πεδίου παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωµα διαχείρισης, εκτός εάν η οικονοµοτεχνική 

µελέτη κριθεί ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και µη συµφέρουσα κατά την κρίση του 

εκµισθωτή µε αιτιολογηµένη απόφασή του , µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ Β της  ΥΑ ∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ3512/24-8-09 (ΦΕΚ 
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1819/Β). Σε διαφορετική περίπτωση επέρχεται αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης. Η διάρκεια 

µίσθωσης του δικαιώµατος διαχείρισης ορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

4 του Ν.3175/2003, όπως ισχύει. 

 

1.5 Εκτός των άλλων, ο µισθωτής υποχρεούται:  

Ι.  Να προβαίνει, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα µονοµερούς 

παράτασης της µίσθωσης, στην παράταση αυτή µε µονοµερή συµβολαιογραφική 

πράξη, που θα καταρτίζεται εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη 

λήξη της µίσθωσης. Η συµβολαιογραφική πράξη  κοινοποιείται από τον µισθωτή στον 

εκµισθωτή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη σύνταξή της. Η παράλειψη του 

µισθωτή για οποιονδήποτε λόγο να προβεί σε εµπρόθεσµη σύνταξη της µονοµερούς 

δηλώσεως ενώπιον Συµβολαιογράφου ή και σε εµπρόθεσµη κοινοποίηση στον 

εκµισθωτή συνεπάγεται τη λύση της συµβάσεως, οι δε εγγυητικές επιστολές 

επιστρέφονται, εφόσον ο µισθωτής έχει εκπληρώσει τις µέχρι τότε  συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

II. Εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την έναρξη κάθε µισθωτικού έτους, µε 

αρχή το δεύτερο µισθωτικό έτος, ο µισθωτής θα υποβάλλει στον εκµισθωτή πίνακα µε 

τις εργασίες που έγιναν το προηγούµενο µισθωτικό έτος, τα αποτελέσµατα τους και 

ανάλυση των ποσών που δαπανήθηκαν. 

ΙΙΙ.    Εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, 

να υποβάλλει στον εκµισθωτή έκθεση για τη δραστηριότητα που ανέπτυξε κατά το έτος 

αυτό. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται στις εργασίες έρευνας και διαχείρισης του 

µισθίου, στις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις, στο ύψος και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της επιτευχθείσης παραγωγής εµπορευσίµων προϊόντων και στη 

διάθεση αυτών (ποσότητες, ποιότητες, τιµές). Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται 

και στο Ι.Γ.Μ.Ε. Η µη υποβολή των στοιχείων και των εκθέσεων, επιφέρει την, κατόπιν 

αποφάσεως του εκµισθωτή, κατάπτωση ποσοστού από την αντίστοιχη εγγύηση καλής 

εκτελέσεως έως το 30% αυτής. 

ΙV.   Να τοποθετήσει µε ποινή κατάπτωσης έως το 30% από την αντίστοιχη 

εγγύηση καλής εκτελέσεως: 

α. Στο στόµιο κάθε γεώτρησης υδροµετρητές και καταγραφικά θερµόµετρα. 

β. Στο στόµιο κάθε παραγωγικής γεώτρησης θερµιδοµετρητές και πιεσόµετρα. 

V.   Να επιδεικνύει δραστηριότητα για την αξιοποίηση του µισθίου σύµφωνα µε 

τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής 

νοµοθεσίας και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς, καθώς και ανάλογη µε τη 
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σπουδαιότητα και σηµασία του πεδίου. Αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών, που δεν 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του µισθωτή, επί µία 

διετία, επιφέρει την κήρυξη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 της 

∆9∆,Β/Φ166/οικ18513/Γ∆ΦΠ 3512/24.08.2009 (ΦΕΚ1819/Β/2-9-09) απόφασης, 

έκπτωτου του µισθωτή και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής υπέρ 

του ∆ηµοσίου. 

 

2. Εγκατάσταση µισθωτή 

2.1    Ο µισθωτής εγκαθίσταται στο χώρο ή το πεδίο µετά την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης και την παράδοση του µισθίου, των στοιχείων που διαθέτει το Ι.Γ.Μ.Ε. καθώς 

και των ερευνητικών έργων και γεωτρήσεων που έχουν εκτελεστεί από το ∆ηµόσιο ή το 

Ι.Γ.Μ.Ε. 

2.2    Με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α θα συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή η οποία 

συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του µισθίου και των αναφεροµένων 

στην προηγούµενη παράγραφο στοιχείων. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή 

και το µισθωτή ή νόµιµο εκπρόσωπό του και συµπεριλαµβάνεται στο σχετικό φάκελο της 

µίσθωσης που διατηρεί η αρµόδια υπηρεσία.  

 

3. Υπολογισµός, βεβαίωση και διάθεση µισθωµάτων. 

Στην περίπτωση εκµετάλλευσης παραπροϊόντων ή υποπροϊόντων κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλογικό 

µίσθωµα.  

Το αναλογικό µίσθωµα βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και καταβάλλεται από το µισθωτή 

εφάπαξ εντός τριάντα (30) ηµερών από τη βεβαίωσή του στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Εντός της 

αυτής προθεσµίας υποβάλλεται από το µισθωτή στον εκµισθωτή το οικείο τριπλότυπο 

είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωµής του οφειλοµένου στο ∆ηµόσιο µισθώµατος πέραν 

των ενενήντα (90) ηµερών από τη βεβαίωσή του, επιφέρει την έκπτωση του µισθωτή από 

τα µισθωτικά του δικαιώµατα και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτελέσεως υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Το αναλογικό µίσθωµα ορίζεται σε 2% της αξίας των προϊόντων, υποπροϊόντων και 

παραπροϊόντων του γεωθερµικού πεδίου. 

Η αξία των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων για τον υπολογισµό τού αναλογικού 

µισθώµατος, θα προκύπτει από τις καταστάσεις τιµολογίων  (ή τα αντίγραφα τιµολογίων 

αν αυτά ζητηθούν από την αρµόδια αρχή) και λοιπά για τον σκοπό αυτό αποδεικτικά 

στοιχεία, τα οποία θα υποβάλλονται στον εκµισθωτή εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη 
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κάθε ηµερολογιακού έτους. Η µη υποβολή των ως άνω στοιχείων εντός της ως άνω 

προθεσµίας ή η υποβολή αναληθών στοιχείων δύναται να επιφέρει την δυνάµει σχετικής 

αποφάσεως του εκµισθωτή επιβολή στο µισθωτή προστίµου, το ύψος του οποίου µπορεί 

να είναι ίσο µε το 50% της κατατεθειµένης εγγυήσεως, και θα εισπράττεται από αυτή.  

Σε περίπτωση ιδιοχρησιµοποιήσεως  παραπροϊόντων ή υποπροϊόντων το αναλογικό 

µίσθωµα θα προσδιορίζεται µε βάση προγενέστερα τιµολόγια. Σε περίπτωση ελλείψεως 

τέτοιων στοιχείων για τον προσδιορισµό της τιµής πωλήσεως θα λαµβάνεται υπόψη το 

κόστος λειτουργίας και το επιχειρηµατικό κέρδος. 

 

4. Εκχώρηση µισθωτικών δικαιωµάτων 

Ο µισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε οποιονδήποτε τρόπο, τύπο 

και µορφή τα µισθωτικά του δικαιώµατα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, παρά µόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α, ο οποίος και µπορεί να 

επιβάλλει πρόσθετους όρους.  

Σε περίπτωση µεταβίβασης ή εκχώρησης των µισθωτικών δικαιωµάτων, µεριδίων ή 

ποσοστών ή µετοχών των συνεταίρων ή των µετόχων προς οποιοδήποτε αλλοδαπό, 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιθαγένειας ή εθνικότητας αντιστοίχως κράτους µη µέλους της 

ΕΕ, απαιτείται η προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις έγκριση.   

  

5. Έλεγχος όρων της συµβάσεως- κυρώσεις  

Ο έλεγχος της εκτελέσεως των όρων της σύµβασης διενεργείται από τον εκµισθωτή, είτε 

µε βάση τα υποβαλλόµενα από τον µισθωτή στοιχεία, ή µε αυτοψία υπαλλήλων του, ή µε 

έλεγχο των λογιστικών στοιχείων του µισθωτή. 

Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης των γεωθερµικών πεδίων ασκείται 

και από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων βάσει του Κανονισµού Μεταλλευτικών Λατοµικών 

Εργασιών, του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. Για 

την άσκηση των ελέγχων αυτών οι επιθεωρήσεις δύνανται να ζητούν τη συνδροµή του 

ΙΓΜΕ. 

Σε περίπτωση διαπιστώσεως µη συµµορφώσεως του µισθωτή προς τους όρους της 

σύµβασης, η οποία δεν επιφέρει την έκπτωσή του, ο εκµισθωτής εκδίδει αιτιολογηµένη 

απόφαση που επιδίδεται µε απόδειξη στο µισθωτή, µε την οποία: 

 α. διατάσσεται η κατάπτωση ποσοστού της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. 

 β. τάσσεται προθεσµία για την συµµόρφωσή του. 
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Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του εκµισθωτή, να κηρυχθεί 

ο µισθωτής έκπτωτος και το σύνολο της ως άνω εγγυήσεως να καταπέσει υπέρ του 

∆ηµοσίου 

Το µέρος της εγγυητικής επιστολής που καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου στις 

προβλεπόµενες από τα οικεία άρθρα της συµβάσεως περιπτώσεις πρέπει να 

συµπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών. Η µη έγκαιρη κατά τα ανωτέρω 

αντικατάσταση ή συµπλήρωση της εγγυητικής επιστολής επιφέρει την έκπτωση του 

µισθωτή και τη λύση της συµβάσεως µε αιτιολογηµένη απόφαση του εκµισθωτή. 

  

6. Παραίτηση του µισθωτή 

Ο µισθωτής δικαιούται να παραιτηθεί της µισθώσεως, εφόσον δεν αποδεχθεί τις 

τροποποιήσεις που θα επιφέρει ο εκµισθωτής στο πρόγραµµα ερευνητικών εργασιών.  

Ο µισθωτής µπορεί να αιτηθεί στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. τη λύση της σύµβασης µισθώσεως 

που έχει συναφθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση προ 

του προβλεποµένου σε αυτή χρόνου λήξης για σπουδαίους λόγους. Ο Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. 

κρίνει τους λόγους και αποφασίζει για τη λύση ή όχι της σύµβασης. Σε περίπτωση που 

λυθεί η σύµβαση ο µισθωτής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτή,  τις σχετικές άδειες που έχει λάβει, καθώς και τυχόν υποχρεώσεων 

που έχει αναλάβει έναντι τρίτων. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.    

 

7. Έκπτωση του µισθωτή 

Η έκπτωση του µισθωτή από τα µισθωτικά του δικαιώµατα για παραβάσεις όρων, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα της συµβάσεως, απαγγέλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

εκµισθωτή και ισχύει από της επιδόσεως της αποφάσεως αυτής στον µισθωτή. 

Η κήρυξη έκπτωσης του µισθωτή, κατά τα οριζόµενα στην παρ.1, επιφέρει τη λύση της 

µισθώσεως, τόσο για τον µισθωτή όσο και για κάθε τρίτο που έλκει δικαιώµατα από αυτόν, 

η δε κατατεθειµένη από τον µισθωτή σχετική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 

  

8. Λύση της σύµβασης µίσθωσης 

 Μετά τη λύση της σύµβασης µίσθωσης για οιονδήποτε λόγο όλες οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και λοιπά έργα που έγιναν από το µισθωτή, για τις ανάγκες 

αξιοποίησης του µισθίου, περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, χωρίς καταβολή 

οποιασδήποτε αποζηµίωσης, εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί 

σε ιδιωτικές εκτάσεις του µισθωτή ή τρίτων. 
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Μετά την κατά τα άνω λύση της µίσθωσης οι εδαφικές εκτάσεις, που απαλλοτριώθηκαν για 

τις ανάγκες αξιοποίησης του µισθίου, περιέρχονται στη διαχείριση του ∆ηµοσίου. 

Μετά τη λύση της µίσθωσης και εφόσον ο µισθωτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 

οι οποίες απορρέουν από τη σχετική σύµβαση, δικαιούται εντός εκατόν ογδόντα (180) 

ηµερών και µε την παρουσία τριµελούς επιτροπής ως εκπροσώπου του ∆ηµοσίου να 

αποκοµίσει τα υλικά και κινητά µέρη των µηχανηµάτων, τα οποία εγκατέστησε ο ίδιος στο 

µίσθιο, εφόσον δεν προκαλείται βλάβη σε αυτά ή στον προορισµό τους. 

Αν ο µισθωτής δεν κάνει χρήση του δικαιώµατός του να αποκοµίσει, κατά τα  άνω 

οριζόµενα, τα κινητά µηχανήµατα, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα και 

κατοχή του ∆ηµοσίου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης στο µισθωτή ή 

τρίτο, που τυχόν έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως έναντι του µισθωτή ή έλκει οποιαδήποτε 

ενοχικά δικαιώµατα επ’ αυτών. 

Εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λύση της µίσθωσης και µε τη σύµπραξη και των δύο 

συµβαλλοµένων µερών γίνεται επιτόπια απογραφή των απαλλοτριωθεισών εδαφικών 

εκτάσεων και των εγκαταστάσεων του µισθίου, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο 

∆ηµόσιο, καθώς και των κινητών µηχανηµάτων και των υλικών. Σε περίπτωση που κάποιο 

από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν συµπράξει, για οιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από 

τον άλλο (στην περίπτωση τού εκµισθωτή η απογραφή γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων 

του). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στον αντισυµβαλλόµενο µε 

δικαστικό επιµελητή. 

Με τη λύση της µίσθωσης, ο µισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το µίσθιο στο ∆ηµόσιο, 

διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στο ∆ηµόσιο ποσό, που 

καθορίζεται από τον εκµισθωτή στη σύµβαση, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και ως 

αποζηµίωση το ελάχιστο µίσθωµα, που αντιστοιχεί στο χρόνο της αυθαίρετης χρήσης του 

µισθίου, µε βάση το αναλογικό µίσθωµα της τελευταίας περιόδου καθώς και πρόσθετη 

αποζηµίωση για τις τυχόν ζηµίες του εκµισθωτή από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. 

Το ποσό της προβλεπόµενης στη σύµβαση σχετικής ποινικής ρήτρας αναπροσαρµόζεται 

ανά 5ετία κατά ποσοστό 15%. 

  

9. Προσφυγές 

Κατά των σχετικών πράξεων του Υπουργού ΠΕΚΑ για την εκµίσθωση του δικαιώµατος 

έρευνας µη ερευνηµένων χώρων επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον 

ενδιαφερόµενο, µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση της πράξεως, ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Υπεύθυνες ∆ηλώσεις) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
________________________________________________ παρ. 4 Ν. 1599/1986) __________________________________________________  

 

ΠΡΟΣ
(1): ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική ∆/νση Φυσικού Πλούτου, ∆/νση 

Ενεργειακών Ορυκτών 
Ο - Η Όνοµα:  Επώνυµο:  
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:                                                    Οδός: Αριθ:               ΤΚ: 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 
(Email): 

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

1/ η υποβληθείσα προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού µη ερευνηµένου µεταλλευτικού χώρου στην 

περιοχή  ………………………………….., των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα, καλύπτει το 

σύνολο της προκηρυσσόµενης εκµίσθωσης και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή. 

2/ Τα στοιχεία σχετικά µε την εµπειρία στην υλοποίηση έργων αντίστοιχης κλίµακας και ανάλογων επενδύσεων είναι αληθή (_4) 

 
Ηµεροµηνία:     .................20 .......  

                                                                                                                                                                                                    Ο - Η ∆ηλ. 

 
 

            
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 
 
 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
________________________________________________ παρ. 4 Ν. 1599/1986) ____________________________________________________  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας της κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
1/ ∆εν έχω καταδικαστεί  µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 παρ. 2 εδαφ. Α 
περίπτωση (1) του Π.∆. 118/2007 
2/ ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού 
για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού µη ερευνηµένου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή 
……………………………….., ή σε σχέση µε την επαγγελµατική µου ιδιότητα. 
3/ ∆εν τελώ σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
άλλης ανάλογης κατάστασης και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, ή άλλης ανάλογης διαδικασίας. 
3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος  ως προς τις υποχρεώσεις µου. 
Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω δηλώσεις µου θα τα υποβάλλω στην περίπτωση που αναδειχτώ ο πλειοδότης 
της δηµοπρασίας. 
..................................................................................................................................................................................................................... .(4) 

Ηµεροµηνία:     .................20 .......  

Ο - Η ∆ηλ. 

 
                                               
(Υπογ
ραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 
ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΠΡΟΣ
(1): ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γενική ∆/νση Φυσικού Πλούτου, ∆/νση 

Ενεργειακών Ορυκτών 
Ο - Η Όνοµα:  Επώνυµο:  
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  
Ηµεροµηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:                                                    Οδός: Αριθ:               ΤΚ: 
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδροµείου 
(Email): 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
(Εγγυητικές επιστολές) 

ΑΔΑ: 4Α8Ο0-Ο9Δ



 32  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:  .......................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης:..../..../.... 

Προς: το ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,   

Γενική ∆/νση Φυσικού Πλούτου, ∆/νση Ενεργειακών Ορυκτών , Μεσογείων 

119 Αθήνα 101 92 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ' αρίθµ. …………………. για ευρώ 5.000 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του  

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας …………………., µε έδρα στην 

…………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

{σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

των Εταιρειών  

α) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

β) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

ν) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη), 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, 

και µέχρι του ποσού των ευρώ       πέντε χιλιάδων (5.000)       για τη συµµετοχή τους στο 

διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού 

δυναµικού µη ερευνηµένου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή ………………………………..,  

σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. ………………….  προκήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας}: 

της εν λόγω Εταιρείας.  

{σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας}: 
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των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 

σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την  

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι………………………………….. (τουλάχιστον ένα έτος από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού) 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της 

εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:  .......................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης:..../..../.... 

Προς : ΥΠΕΚΑ, Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,   Γενική ∆/νση 

Φυσικού Πλούτου, ∆/νση Ενεργειακών Ορυκτών, Μεσογείων 119 Αθήνα 101 92  

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρίθµ. ............... για  ευρώ ……………………….. (ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του συνολικού ποσού, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της δαπάνης για ερευνητικές εργασίες) 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας}: 

της Εταιρείας …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

{σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

των Εταιρειών  

α) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

β) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη) 

ν) …………………., µε έδρα στην …………………. (οδός, αριθµός, ΤΚ, πόλη), 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 

και µέχρι του ποσού των ευρώ      …………………………….      για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 

αριθµό …………………. που αφορά στο διαγωνισµό της …………………. µε αντικείµενο την µίσθωση του 

δικαιώµατος έρευνας γεωθερµικού δυναµικού µη ερευνηµένου µεταλλευτικού χώρου στην περιοχή 

………………………………..,   

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 

καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι…………………(οκτώ έτη από την υπογραφή της σύµβασης)  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης 

αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 

για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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