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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης

για την εκµίσθωση του

γεωθερµικών πεδίων
και για ∆ιαχείριση πεδίων
στην περιοχή της

Μακεδονίας ». 
 
 

Η Γενική  Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης

µετά την έκδοση του νέου νοµικού

δυναµικού της Χώρας (Ν

∆9Β,∆/Φ166/οικ25158/Γ∆ΦΠ43

σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων

δηµοσίου συµφέροντος, προκειµένου

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την

δυναµικού των περιοχών, που βρίσκονται

 

κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει

του δικαιώµατος έρευνας πιθανών

τµηµάτων αυτών, καθώς και για

χαµηλής θερµοκρασίας ή τµηµάτων

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  26-04
 
Αριθ. Πρωτ.: οικ.

  

Ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού
εκµίσθωση του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για έρευνα

γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας ή τµηµάτων
∆ιαχείριση πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας ή τµηµάτων
περιοχή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου

Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - 

του νέου νοµικού πλαισίου για την αξιοποίηση του

Χώρας (Ν.4001/18-8-2011, ΦΕΚ179/Α/22-8-2011, 

Γ∆ΦΠ4398/8-11-2011, ΦΕΚ 2647/Β/9-11-2011, 

Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ) και του γεγονότος ότι, συντρέχουν

συµφέροντος προκειµένου να επισπευσθεί η διενέργεια εκµίσθωσης

∆ηµοσίου για την έρευνα ή διαχείριση-εκµετάλλευση του

περιοχών που βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης του

ΠΡΟΣΚΑΛΕ Ι  

 

να υποβάλει προκαταρκτική αίτηση ενδιαφέροντος

έρευνας πιθανών γεωθερµικών πεδίων χαµηλής

καθώς και για τη µίσθωση του δικαιώµατος διαχείρισης

θερµοκρασίας ή τµηµάτων αυτών, στην περιοχή της Αποκεντρωµένης

∆υτ Μακεδονίας. 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

04-2012 

Πρωτ οικ.22903/364 

προκαταρκτικού ενδιαφέροντος 
∆ηµοσίου για έρευνα πιθανών 

τµηµάτων αυτών καθώς 
θερµοκρασίας ή τµηµάτων αυτών, 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 

 ∆υτ. Μακεδονίας , 

αξιοποίηση του γεωθερµικού 

2011, της Υ.Α. 

2011, και άλλων 

γεγονότος ότι, συντρέχουν λόγοι 

διενέργεια εκµίσθωσης των 

εκµετάλλευση του γεωθερµικού 

ευθύνης του, 

ενδιαφέροντος για τη µίσθωση 

χαµηλής θερµοκρασίας ή 

δικαιώµατος διαχείρισης πεδίων 

περιοχή της Αποκεντρωµένης 
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Η Γενική Γραµµατέας, στη συνέχεια, θα προβεί στη διαδικασία της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µέσω υποβολής δεσµευτικών επενδυτικών 

προτάσεων, για τα πεδία ή/και τα τµήµατά τους για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον 

για εκµίσθωση. 

 

 

Η Πρόσκληση αφορά ειδικότερα στην Έρευνα ή στη ∆ιαχείριση των παρακάτω 

πιθανών και βεβαιωµένων Γεωθερµικών Πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας ή τµηµάτων 

αυτών: 

 

Περιοχή ΗΠΕΙΡΟΥ 

- ΣΥΚΙΕΣ (Βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο χαµηλής θερµοκρασίας)  

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ  

-  ΣΥΚΙΕΣ (Πιθανό γεωθερµικό πεδίο χαµηλής θερµοκρασίας) 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ    

 

Οι συντεταγµένες των παραπάνω περιοχών καθορίζονται στις παρακάτω Υπουργικές 

Αποφάσεις, µε θέµα «Χαρακτηρισµός και Υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερµικών 

Πεδίων της Χώρας»: 

- τη µε αριθµό ∆9Β/Φ166/12647/Γ∆ΦΠ3557/193/2005 (ΦΕΚ 1012 Β΄/19-07-2005), 

- τη µε αριθµό ∆9Β,∆/Φ166/7859/1392 / 2009 (ΦΕΚ 1058 Β΄/2009)  

 

Οι ενδιαφερόµενοι που πρόκειται να ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, καλούνται να υποβάλλουν µέχρι 28 Μαϊου  2012: 

� αίτηση συνοδευόµενη µε 

� τεχνική έκθεση περιγραφής του γεωθερµικού πεδίου ενδιαφέροντος και στοιχείων  

προτιθέµενης επένδυσης για την αξιοποίηση αυτού, 

 

στην παρακάτω υπηρεσία: 

- στη ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 

Μακεδονίας, Τµήµα Φυσικών Πόρων Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα (Β. Ηπείρου 

17, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα). 
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Τα προαναφερόµενα στοιχεία συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα συνηµµένα 

έντυπα. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο , στην ιστοσελίδα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Ηπείρου –∆υτ. Μακεδονίας  (www. apdhp-dm.gov.gr ). 

 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε 

τη ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτ. Μακεδονίας, 

στα τηλέφωνα 2651025686 κα Αικ.Κοντρά και  2651025682 κ. Εµ. Πατεράκη.  

 

 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Χρον. Αρχείο 
2. Αικ.Κοντρά 
3. Εµ. Πατεράκης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΗΠΕΙΡΟΥ –∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ 
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ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας 
Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 

Τµήµα ………………………………………………………………………….. 

Ταχ. ∆/νση: ………………………………………………………………..……………… 

  

ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΑΙ ΤΟΥΝΤΟΣ  

 

α) Φυσικού προσώπου : 

Επώνυµο : ………………………………………………………………………Όνοµα ……………………………………… 

Επάγγελµα : ………………………………………………….…………………………………………………… 

Ταχ.  ∆/νση Οδός : ………………………………Αριθ.: ……… Τ.Κ. …………………………………………… 

∆ήµος  ………………………………………… Περιφερειακή Ενότητα ………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………. …………………………… FAX : ………….. ………………………………... 

β) Μη φυσικού προσώπου : (Νοµικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες) 

 Επωνυµία : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ταχ.  ∆/νση Οδός : ………………………………Αριθ.: ……… Τ.Κ. ………………………………………….. 

∆ήµος  ………………………………………… Περιφερειακή Ενότητα ………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………. …………………………… FAX : ………….. ……………………………… 

 

ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ   ΝΟΜ ΙΜΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 

Επώνυµο : ………………………………………………Όνοµα :   ………………………………… 

Ταχ.  ∆/νση Οδός : ………………………………Αριθ.: ……… Τ.Κ. …………………………………………... 

∆ήµος  ………………………………………… Περιφερειακή Ενότητα ………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………. FAX …………………………………………………………………………... 
 

 
ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΕΚΤΑΣΗΣ    ΕΝ∆ Ι ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
 
ΘΕΣΗ – ∆ΗΜΟΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) 
 
 

(Πόλη / Ηµεροµηνία) 
 

Ο/Η Αιτ……. 
(Υπογραφή) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 
1) Απόσπασµα Χάρτη Κλ. 1:50.000 της ΓΥΣ, στο οποίο θα  προσδιορίζονται  

τα όρια της ενδιαφερόµενης έκτασης του γεωθερµικού πεδίου µε 

συντεταγµένες σε ΕΣΓΑ87, εξαρτηµένες από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό 

∆ίκτυο και µε ορισµό του Κέντρου Φύλλου Χάρτη σε Κλ. 1:100.000. 

 

 

2) Εµβαδόν έκτασης σε στρέµµατα. 

 

 

3) ∆υνατότητες αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου: 

 

• Αριθµός γεωθερµικών γεωτρήσεων προς αξιοποίηση  

 

• Ποσότητες γεωθερµικού ρευστού για ενεργειακή χρήση, συνολικά 

και ανά γεωθερµική γεώτρηση 

 

• Εκτίµηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του γεωθερµικού ρευστού 

και προσδιορισµός των χρήσεων σε παραγωγικές εγκαταστάσεις 

 

• Παρουσίαση δυνατοτήτων διάθεσης γεωθερµικού ρευστού για 

θέρµανση σε τρίτους (και σε άλλες µονάδες) 

 

 

4) Προσδιορισµός δυνατότητας του χρόνου ανάπτυξης της επένδυσης . 

 

 

 
(Πόλη / Ηµεροµηνία) 
 

Ο/Η Αιτ……. 
 

(Υπογραφή) 
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