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ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Για ςυμμετοχι ςε ςειςμικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ 
απόκτθςθσ δεδομζνων μθ αποκλειςτικισ χριςθσ εντόσ τθσ 

καλάςςιασ ηώνθσ τθσ ελλθνικισ υφαλοκρθπίδασ ςτθ  
Δυτικι και Νότια Ελλάδα 

 
1. ΘΕΜΑ 
 
Σο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, (ςτο εξισ το 
«ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ») προτίκεται να αξιολογιςει το δυναμικό ςε υδρογονάνκρακεσ και να 
προωκιςει υπεράκτιεσ περιοχζσ για τθν ζρευνα και τθν εκμετάλλευςθ 
υδρογονανκράκων εντόσ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ τθσ ελλθνικισ υφαλοκρθπίδασ  ςτθ 
Δυτικι και Νότια Ελλάδα. 
 
Σο Τπουργείο, με ζδρα τθν Ακινα, ςτθν Ελλάδα, καλεί τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ 
να υποβάλουν αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςε ςειςμικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ 
απόκτθςθσ δεδομζνων μθ αποκλειςτικισ χριςθσ ςτθν υπεράκτια Δυτικι και Νότια 
Ελλάδα. Σο αντικείμενο τθσ εργαςίασ περιγράφεται ςτο άρκρο 2 κατωτζρω.  
 
Σο  Τπουργείο προτίκεται να ςυνάψει ςυμφωνία με τθν επιλεγμζνθ εταιρεία (εσ), 
(εφεξισ κα καλείται «ΕΣΑΙΡΕΙΑ»), για τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω ζρευνασ.  
 
Σο κεςμικό πλαίςιο τθσ ανοικτισ πρόςκλθςθσ βαςίηεται ςτισ διατάξεισ του ν. 
2289/1995 (ΦΕΚ 27/A/8.02.1995), με τίτλο «Αναηιτθςθ, Ζρευνα και εκμετάλλευςθ 
υδρογονανκράκων και άλλεσ διατάξεισ».  
 
  

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Η επιλεγμζνθ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει, να επεξεργαςτεί και να 
ερμθνεφςει τουλάχιςτον  .... .. χλμ. 2D ςειςμικϊν δεδομζνων ςτθν υπεράκτια 
περιοχι τθσ Δυτικισ και Νότιασ  Ελλάδοσ (βλ. επιςυναπτόμενο χάρτθ περιοχισ- 
Παράρτθμα Ι). 
 
Ο ςτόχοσ τθσ ςχεδιαηόμενθσ ςειςμικισ ζρευνασ είναι να εξαςφαλίςει τθν απόκτθςθ 
υψθλισ ποιότθτασ δεδομζνων ςφμφωνα με τισ πλζον ςφγχρονεσ πρακτικζσ που 
ακολουκοφνται ςτθ βιομθχανία πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Σα δεδομζνα αυτά 
κα βοθκιςουν ςτθν αξιολόγθςθ του δυναμικοφ τθσ περιοχισ ςε υδρογονάνκρακεσ 
και ςτθν προϊκθςθ του ςχετικοφ Διεκνοφσ γφρου αδειοδότθςθσ για τθν ζρευνα και 
τθν εκμετάλλευςθ Τδρογονανκράκων, ο οποίοσ αναμζνεται να ανακοινωκεί ςτα 
μζςα του 2012. 
 
Σο προςωπικό του Τπουργείου κα ςυνεργαςτεί ςτενά με τουσ ειδικοφσ τθσ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςτο ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ, ςτον προςδιοριςμό των παραμζτρων λιψθσ 



 2 

και επεξεργαςίασ των δεδομζνων κακϊσ και ςτθν ερμθνεία / αξιολόγθςθ όλων των 
διακζςιμων ςτοιχείων. Σο Τπουργείο ζχει το δικαίωμα να επιβλζπει και να ελζγχει 
όλα τα ςτάδια του ζργου. 
 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ 
ΑΙΣΗΗ 

 
 
1. Η ςυμμετοχι είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, ςε εκείνεσ τισ εταιρείεσ οι οποίεσ 
πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν 
προκιρυξθ και οι οποίεσ αποδεικνφουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια 
και εμπειρία. 
 
2. Η αίτθςθ πρζπει να περιλαμβάνει τεχνικι και εμπορικι (οικονομικι) προςφορά 
ςυμπεριλαμβανομζνων των κατωτζρω: 

 Πρόγραμμα εργαςιϊν, ενδεικτικό χάρτθ τθσ περιοχισ, ο οποίοσ κα πρζπει να 
καλφπτει το ςφνολο του παραρτιματοσ I, κακϊσ και τισ παραμζτρουσ λιψθσ 
και επεξεργαςίασ δεδομζνων (ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το 
παράρτθμα ΙΙ) 

 Προςδιοριςμό των ςειςμικϊν ανωμαλιϊν με εφαρμογι των κατάλλθλων 
τεχνικϊν επεξεργαςίασ 

 Ερμθνεία των ςειςμικϊν δεδομζνων που αποτυπϊνουν γεωλογικοφσ 
ςτόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του δυναμικοφ υδρογονανκράκων τθσ περιοχισ 
(μεταξφ άλλων αποτφπωςθ τουλάχιςτον του ορίου Πλειόκαινου - 
Σεταρτογενοφσ, ανκρακικϊν δομϊν εντόσ του Νεογενοφσ, ανκρακικϊν του 
ανϊτερου Ηϊκαινου – Ολιγόκαινου και εβαποριτϊν τριαδικισ θλικίασ) 

 Χρονοδιάγραμμα, το οποίο κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν πρόκεςθ του 
Τπουργείου να ανακοινϊςει το γφρο παραχωριςεων (αδειοδότθςθσ) ςτα 
μζςα του 2012. 

 Βελτιϊςεισ επί του ςχεδίου ςυμφωνίασ   

 Εμπορικοφσ όρουσ 
 
Η αίτθςθ πρζπει να περιλαμβάνει επίςθσ ζγγραφα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
οικονομικι επάρκεια τθσ εταιρείασ, και ςυγκεκριμζνα: 

 Εμπειρία του προςωπικοφ που διατίκεται ςτα πλαίςια του ζργου(αναλυτικό 
βιογραφικό ςθμείωμα που περιγράφει τθν επαγγελματικι εμπειρία) 

 Κατάλογο ανάλογων ζργων τθσ τελευταίασ 5/ετίασ με αναφορά ςε πελάτεσ, 
τοποκεςίεσ, είδθ εργαςιϊν, εξοπλιςμό και τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν 
κακϊσ και υποβολι για 3 από τα προαναφερόμενα ςυμβόλαια, των 
ονομάτων και των διευκφνςεων των πελατϊν και των αντικλιτων, από τουσ 
οποίουσ μποροφν να ηθτθκοφν ςυςτάςεισ 

 Ετιςιουσ ιςολογιςμοφσ για τα τελευταία 3 χρόνια  

 τατιςτικοφσ δείκτεσ αςφάλειασ τθσ τελευταίασ 3/ετίασ 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία / τεκμθρίωςθ εφαρμογισ ςυςτιματοσ ελζγχου 
ποιότθτασ κατά ISO 9001, ι ιςοδφναμο 
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 Αποδεικτικά ςτοιχεία / ζγγραφα εφαρμογισ περιβαλλοντικοφ ςυςτιματοσ 
ελζγχου κατά ISO 14001, ι ιςοδφναμο 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία / ζγγραφα εφαρμογισ ςυςτιματοσ αςφάλειασ και 
υγιεινισ 

 
Περιγραφι των ελάχιςτων τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν απόκτθςθ, επεξεργαςία 
και ερμθνεία των ςειςμικϊν  δεδομζνων επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. 
 
3. Κάκε αίτθςθ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα και κα πρζπει 
να υποβλθκεί ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται  ευκρινϊσ 
ςτθν εξωτερικι του πλευρά τα ακόλουκα: 
 
α) θ καταχωρθμζνθ ονομαςία και διεφκυνςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 
β) ο δικαιοφχοσ: Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Λ. Μεςογείων 119, 10192 ΑΘΗΝΑ 
 
γ) Πρόςκλθςθ με αρικμό... ... ... ... ... .. για τθν "Αίτθςθ για ςυμμετοχι ςε 
ερευνθτικζσ εργαςίεσ απόκτθςθσ δεδομζνων μθ αποκλειςτικισ χριςθσ εντόσ τθσ 
καλάςςιασ ηϊνθσ τθσ ελλθνικισ υφαλοκρθπίδασ  ςτθ Δυτικι και Νότια Ελλάδα’. 
 
δ) θ ζνδειξθ "Εμπιςτευτικό/Να μθν ανοιχκεί από τθν Τπθρεςία" 
 
 Ο φάκελοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από ςυνοδευτικό επιςτολι που κα αναφζρει το 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τθν κοινοπραξία που υποβάλλει τθν αίτθςθ. 
 
Φάκελοι χωρίσ τθν ζνδειξθ αυτι δεν κα γίνονται αποδεκτοί για περαιτζρω εξζταςθ 
και αξιολόγθςθ. Η αίτθςθ πρζπει να φτάςει το αργότερο μζχρι τισ 12:00 τοπικι ϊρα 
ςτισ ... ... (90 θμζρεσ  μετά τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ) .. ... 0.2011. Οι 
φάκελοι που κα φκάςουν ςτo Τπουργείο ΠΕΚΑ μετά από τθν θμερομθνία αυτι, δεν 
κα γίνονται δεκτοί. 
 
χζδιο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα περιλθφκεί ςτθν τελικι πρόςκλθςθ με ςκοπό τθν 
υποβολι παρατθριςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ. 
 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Όλοι οι υποψιφιοι πρζπει να καταβάλουν για τθ ςυμμετοχι αντίτιμο φψουσ € ... ... 
... και κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αίτθςι τουσ τραπεηικι επιταγι που κα 
ζχει εκδοκεί από μεγάλθ διεκνι τράπεηα που διακζτει υποκατάςτθμα ςτθν Ακινα. 
 

5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΖΛΕΗ 
 
Η επιλεγμζνθ Εταιρεία κα υποχρεοφται επίςθσ να κατακζςει Σραπεηικι Εγγυθτικι 
Επιςτολι που κα ζχει εκδοκεί από μεγάλθ διεκνι τράπεηα που διακζτει 
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υποκατάςτθμα ςτθν Ακινα, για τθν καλι εκτζλεςθ φψουσ € ... ... ... .. [Τπόδειγμα 
τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ κα περιλθφκεί ςτο τελικό ςχζδιο τθσ Πρόςκλθςθσ].  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται δφο μινεσ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ 
ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ.  
 
 
 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 
Σο Τπουργείο κα επιλζξει ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 
 

 Διεκνι εμπειρία ςε ςειςμικζσ ζρευνεσ μθ αποκλειςτικισ χριςθσ 

 Σεχνικι εμπειρία για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

 Εμπειρία ςε ανάλογεσ γεωλογικζσ περιοχζσ 

 Βελτιϊςεισ επί του ςχεδίου ςυμφωνίασ   

 Σεχνικι προςφορά 

 Εμπορικι προςφορά 
 
Σο Τπουργείο διατθρεί το δικαίωμα να εγκρίνει τθ διεξαγωγι των ςχετικϊν ερευνϊν 
ςε περιςςότερουσ από ζναν Αναδόχουσ ςτθν ίδια υπό ζρευνα περιοχι. 
Σο Τπουργείο διατθρεί το δικαίωμα, οποιαδιποτε ςτιγμι, κατά τθν απόλυτθ 
διακριτικι του ευχζρεια, να κθρφξει οποιαδιποτε αίτθςθ ι ολόκλθρθ τθ διαδικαςία 
άγονθ ι να αποκλείςει αιτοφντα ωσ μθ ζχοντα τα απαραίτθτα προςόντα. 
  
Οι αιτιςεισ κα αξιολογθκοφν ςε 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία κατάκεςισ τουσ.   
 
 

7. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Η αίτθςθ για τθ διεξαγωγι των ςειςμικϊν ερευνϊν για τθν απόκτθςθ δεδομζνων μθ 
αποκλειςτικισ χριςθσ και θ ςυμφωνία που κα ςυναφκεί κα διζπεται και κα 
ερμθνεφεται ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο.  
Κάκε διαφορά που μπορεί να προκφψει κα επιλφεται με διαιτθςία που κα 
πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2289/1995. 
 
 
 

8. ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ – ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 
 
Για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
επικοινωνιςουν με ……………. 
Διευκρινιςεισ επίςθσ κα δίδονται εγγράφωσ από το Τπουργείο, με δικι του 
πρωτοβουλία ι μετά από το ερϊτθμα των αιτοφντων και κα κοινοποιοφνται ςε 
όλουσ τουσ αιτοφντεσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
Τπεράκτιεσ περιοχζσ  για ςειςμικζσ ζρευνεσ 

Σα όρια τθσ προσ ζρευνα περιοχισ βαςίηονται ςτθν αρχι τθσ μζςθσ 
γραμμισ/γραμμισ ίςθσ αποςτάςεωσ μεταξφ όλων των εδαφϊν των εμπλεκομζνων 
χωρϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Ελάχιζηες απαιηούμενες παράμεηροι λήψης δεδομένων 

Streamer 

Digital seismic streamer of 6000m or more of active length 

Group interval 12.5 m 

Recording 

Record length more than 9.0 sec or at least 6sec bellow sea bottom  

Sampling interval 2ms 

Source array 

 A larger than 3000cu fully functioning tuned air gun array (preferably sleeve guns)  

Multiplicity 120 fold or more 

Processing sequence 

A processing sequence should be applied, in accordance to the up to date standards 

of industry, including the following stages. 

 Multiple attenuation 

 Pre Stack Time migration 

 Pre Stack Depth Migration in mutual selected lines 

Deliverables 

At least the following datasets will be delivered 

 Raw field data / shot ordered at 2ms     SEG-D 

 Processed source-receiver navigation    UKOOA 

 Post stack navigation - bin centre     UKOOA 

 Navigation merge at 2ms with P1/90 navigation   SEG-Y 

 Post multiple attenuation CDP gathers    SEG-Y 

 Pre-stack time migrated CDP gathers without NMO correction SEG-Y 

 Pre-stack time migrated CDP gathers with NMO correction  SEG-Y 

 Raw Migration (PSTM)      SEG-Y 

 Processed Migration (PSTM)      SEG-Y 

 Demigrated (PSTM) raw stack     SEG-Y 

 Demigrated (PSTM) final stack     SEG-Y 

 Raw Migration (PSDM)      SEG-Y 

 Processed Migration (PSDM)      SEG-Y 

 Demigrated (PSDM) raw stack     SEG-Y 
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 Demigrated (PSDM) final stack     SEG-Y 

 Migration and Stacking velocities     ASCII 

Raw field data to be delivered in the same media type as acquired. 

Other digital data to be delivered in LTO3 or 3592 Cartridges or other media types to 
be mutually agreed. 

Final interpretation report will be delivered both in hardcopy and in digital form.  

Final interpretation project should be delivered, in LTO3 or 3592 cartridges or other 
media types to be mutually agreed, in Landmark format or Petrel format or other 
format mutually agreed. Additionally all horizons, grids, contours, fault segments and 
polygons, cultural data and other elements of the final interpretation project will be 
delivered in ASCII format.  

 

 

 

 
 
 

  


