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Τροποποίηση της απόφασης ∆1/Α/12892/31.07.2014 «Προκήρυξη
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές
στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β’
2186/08.08.2014)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και
µετονοµασία Υπουργείων,…» (ΦΕΚ Α’ 20).
3. Το π.δ. 25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 21).
4. Το ν.2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 27), όπως ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση (α) του
άρθρου 2.
5. Τα άρθρα 145 έως και 154 του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179), και ιδίως το τελευταίο εδάφιο του
άρθρου 153.
6. Το π.δ. 127/1996 «Όροι εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ Α’ 92).
7. Την υπ’ αριθ. ∆1/Φ6/12657/30.6.1995 απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 615/Β/13.7.1995), για διαίρεση της Χώρας και των περιοχών κατά
το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
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8. Την ∆1/Α/12711/25.07.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 2093/31.07.2014),
µε την οποία επιλέγεται ως είδος σύµβασης η «Σύµβαση µίσθωσης» για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις είκοσι (20)
θαλάσσιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης.
9. Την υπ’ αριθ. ∆1/Α/12892/31.07.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Προκήρυξη
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και
νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β’ 2186/08.08.2014), και ιδίως την παρ. 4.2 προτελευταία
περίοδο σηµείο (iii) της Προκήρυξης.
10. Την υπ’ αριθ. 2014/C 400/03 Ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων αναφορικά µε την Προκήρυξη ∆ιεθνούς Πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για τη χορήγηση και τη χρήση άδειας έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες (υπεράκτιες) περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα και
νοτίως της Κρήτης, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 13.11.2014.
11. Την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας υποβολής προσφορών της απόφασης της παρ. 9
του προοιµίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε
1. Παρατείνεται κατά δύο (2) µήνες η προθεσµία υποβολής προσφορών που καθορίζεται στην
υπ’ αριθ. ∆1/Α/12892/31.07.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Προκήρυξη ∆ιεθνούς
∆ιαγωνισµού για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σε
είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης» (ΦΕΚ Β’
2186/08.08.2014). Ειδικότερα, η κατάθεση των προσφορών γίνεται το αργότερο έως και την
πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά από οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.
2. Η παρούσα να αποσταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=875
3. H παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Λαφαζάνης
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Πίνακας κοινοποιήσεων:
Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση, συνοδευόµενο από το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο)
Εσωτερική διανοµή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας
- ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών ∆ραστηριοτήτων
- ∆ιεύθυνση Υδρογονανθράκων (3)

3

