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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Εισαγωγή

1. Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, δια της Αναθέτουσας Αρχής, Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (στο εξής το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ), καλεί φυσικά και νοµικά
πρόσωπα είτε αυτοτελώς, είτε σε ένωση ή κοινοπραξία που πληρούν τις απαιτήσεις της
πρόσκλησης (στο εξής ο ΑΙΤΩΝ) να υποβάλλουν αίτηση/προσφορά για παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συγκεκριµένης
έκτασης περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα.
2. Η πρόσκληση αφορά σε τρεις περιοχές οι οποίες παραχωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο
2 παράγραφος 17(γ) του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 156
παράγραφος 10 του ν. 4001/2011: την χερσαία περιοχή επονοµαζόµενη «Ιωάννινα» και
τις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (δυτικά)» και «Κατάκολο».
O αιτών δύναται να υποβάλλει προσφορά για πλέον της µίας υπό παραχώρηση
περιοχές.

3. Η

παρούσα

πρόσκληση

υπόκειται

στις

διατάξεις

του

ν.

2289/1995

(ΦΕΚ

27/Α/8.02.1995), µε τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και
άλλες

διατάξεις»,

όπως

αυτός

τροποποιήθηκε

από

το

ν.

4001/2011

(ΦΕΚ

179/Α/22.08.2011), µε τίτλο «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις».
4. Όλες οι προσφορές θα κριθούν σύµφωνα µε τους όρους της προαναφερθείσας
νοµοθεσίας και επί τη βάσει της ανάγκης για συνεχή, εµπεριστατωµένη, αποτελεσµατική
και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισµό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική
επικράτεια, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικά Κριτήρια Επιλογής
5. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την οικονοµική ικανότητα του αιτούντος για τη διεκπεραίωση των ερευνητικών και,
εφόσον προκύψει, των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές,
β) Την αποδεδειγµένη τεχνική εµπειρία και ικανότητα, όχι µόνο στο στάδιο της έρευνας,
αλλά και στα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής (εκµετάλλευσης),
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γ) Τις τεχνικές και οικονοµικές παραµέτρους µε βάση τις οποίες θα υποβληθούν
ανταγωνιστικές προσφορές,
δ) Την ποιότητα του Προγράµµατος Εργασιών και το χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί
για την αξιολόγηση του πλήρους δυναµικού κάθε συµβατικής περιοχής,
ε) Την γεωλογική γνώση

του αιτούντος για την ευρύτερη

γεωγραφικά περιοχή

ενδιαφέροντος και τον τρόπο µε τον οποίο προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας
υδρογονανθράκων ώστε να παρέχει ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.
στ) Την εµπειρία στη όρυξη γεωτρήσεων µεγάλου βάθους, σε ιδιαίτερα γεωλογικά
περιβάλλοντα (π.χ. γεωτρητικές εργασίες διαµέσου ζωνών υψηλών πιέσεων και
διαπυρισµού, διενέργεια γεωτρητικών εργασιών υπό την παρουσία υδροθείου κ.α.),
ζ) Την εµπειρία στη διαχείριση έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και
σε περιοχές όπου ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης,
η) Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσµατικότητας ή ευθύνης και
επιδόσεων που τυχόν επέδειξε ο αιτών, σχετικά µε υποχρεώσεις που απορρέουν από
προηγούµενες παραχωρήσεις σε αυτόν,
θ) Εάν ο αιτών αποτελεί µέλος κοινοπραξίας, τότε η σύνθεση της κοινοπραξίας, ο
εντολοδόχος που θα προτείνεται καθώς και η συλλογική ικανότητα της κοινοπραξίας θα
ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Παραχωρήσεις
6. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί υδρογονανθράκων
(ν.2289/1995 όπως ισχύει), θα συνάψει µε τον Ανάδοχο Σύµβαση Μίσθωσης (Lease
Agreement).

∆ιαδικασία Αξιολόγησης
7. Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυµεί να κριθεί η προσφορά του αυτοτελώς, όσον αφορά
τις παρούσες παραχωρήσεις, πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις της
πρόσκλησης και ιδιαίτερα τα οικονοµικά και τεχνικά κριτήρια Η πλήρωση των
απαιτήσεων της πρόσκλησης θα αξιολογείται σύµφωνα µε την επιδεικνυόµενη ικανότητα
του αιτούντος.
Σε περίπτωση σύµπραξης προσώπων, ο µεν εντολοδόχος πρέπει να πληροί τα τεχνικά
και οικονοµικά κριτήρια, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οικονοµικά κριτήρια.
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8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, κάθε πρόσωπο
που πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, θα προσκληθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σε
διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστική βάση, για την/τις περιοχές υπό παραχώρηση. Το
στάδιο της διαπραγµάτευσης αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης της
προσφοράς.
9.

Οι διαπραγµατεύσεις θα διεξαχθούν επί τη βάσει του Σχεδίου της Σύµβασης Μίσθωσης
(Draft Model Agreement) και τους ανταγωνιστικούς όρους, καθώς και λοιπά θέµατα που
αφορούν το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις, εκτός από
εκείνα που ήδη προβλέπονται στη σχετική ελληνική νοµοθεσία.

10. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, διατηρεί το δικαίωµα, οποιαδήποτε χρονική στιγµή και κατά την
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να κηρύξει τη
διαδικασία άγονη ή να αποκλείσει υποψήφιο που πληροί τους υποχρεωτικούς όρους και
απαιτήσεις συµµετοχής.

Οικονοµικοί Όροι – Φορολογικό Καθεστώς
11. Το Μίσθωµα, στην περίπτωση Συµβάσεων Μίσθωσης (Royalties), συνδέεται µε το λόγο
R/C, όπου το R είναι το σωρευτικό ακαθάριστο εισόδηµα και το C είναι το σωρευτικό
ακαθάριστο κόστος. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ προτείνει, ενδεικτικά, το ακόλουθο πλαίσιο
διαπραγµάτευσης:
Το µίσθωµα θα συνδέεται µε το λόγο R/C, µέσω µιας κλιµακούµενης διαφοροποίησης
τιµών του συντελεστή Εσόδων – Εξόδων. Τα µισθώµατα θα κυµαίνονται µεταξύ ενός
κατώτατου ορίου 2% και ενός µέγιστου 20% επί της ποσότητας των υδρογονανθράκων
που θα παραχθούν και θα αποδίδονται σε χρήµα ή σε είδος. Το µίσθωµα θα εκπίπτει
από το φορολογητέο εισόδηµα.
12. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
161 παρ. 1 του ν. 4001/2011, ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήµατος είκοσι
τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%),
χωρίς καµία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση
οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Υποβολή προσφορών
13. Ειδικότερες λεπτοµέρειες και τα σχετικά µε αυτές έγγραφα, που περιλαµβάνουν χάρτες
των υπό παραχώρηση περιοχών και τις ακριβείς συντεταγµένες αυτών, φακέλους
υφιστάµενων δεδοµένων, οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία παραχωρήσεων, τους όρους
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του Σχεδίου της Σύµβασης Μίσθωσης, τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να
συνοδεύουν την προσφορά, το παράβολο συµµετοχής στην πρόσκληση, το ύψος του
τέλους για επιµόρφωση του σχετικού µε τον τοµέα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας
διοίκησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια του
διαγωνισµού και την επιλογή του Αναδόχου, θα διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της Πρόσκλησης στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=765&language=el-GR

14. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε
σφραγισµένο φάκελο, σε τρία αντίτυπα και να αποσταλούν προς το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119
10192 ΑΘΗΝΑ
15. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης, οι προσφορές υποβάλλονται έως
και την τελευταία ηµέρα του πρώτου και του δεύτερου εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού
έτους. Προσφορές για την παρούσα πρόσκληση µπορούν να κατατεθούν έως και την 2α
Ιουλίου 2012 και ώρα 15:00. Φάκελοι προσφορών που θα κατατεθούν στο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την παρούσα
πρόσκληση.
16. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τους:
(α) κ. Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Πετρελαϊκής Πολιτικής, τηλ.: 210-6969312, φαξ: 210-6969034, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ZacharopoulosA@eka.ypeka.gr
(β) κ. Χαράλαµπο Πίππο, Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ηµοσίων Σχέσεων και
∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων, τηλ.: 210-6969166, φαξ: 210-6969569, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ChPippos@eka.ypeka.gr

17. ∆ιευκρινήσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ µπορούν επίσης να παρέχονται εγγράφως, µε δική
του πρωτοβουλία ή µετά από ερώτηµα αιτούντος και θα κοινοποιούνται προς όλους τους
ενδιαφερόµενους.
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