
 

                           
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης έγκρισης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της 28ης Φεβρουαρίου 
2017, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: "Προμήθεια μιας (1) άδειας χρήσης λογισμικού Γε-
ωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ArcGIS Desktop Basic Concurrent του προγράμματος SEEMLA - 
H2020- LCE - 2014-2015/H2020-LCE-2015-3". 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο  Δ/ΝΤΗΣ  ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκε-

ντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας και Θράκης», με τις οποίες η Υπηρεσία μας υπάχθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
και Θράκης.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-
τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 437/81 (ΦΕΚ 120Α/1981) «Περί εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».  
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7. Την υπ’ αριθ.  99386/6-11-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας – Θράκης (ΦΕΚ 3105Β/2014) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».  

8. Το υπ’ αριθ. οικ.11675/10-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Α.Δ.Μ.Θ. περί «Άσκησης καθηκό-
ντων Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

9. Τις ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας Επιδότησης (Grand Agreement Official registration number 5451216 
- 30/11/2015), του προγράμματος 691874 - SEEMLA - H2020-LCE-2014-2015/ H2020-LCE-2015-3, καθώς 
και τις κοινές διατάξεις (Common Provisions), για τα έργα H2020. 

10. Τo υπ’ αριθ. 82329/21-10-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ- Θ., σχετικά με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, μέσω της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων – Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, στο ανωτέρω έργο και 
την απόφαση  για την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης στο Π.Τ.ΑΝ.Α.Μ.Θ. 

 

    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
                          Κομοτηνή 09-03-2017 
                          Αριθ. Πρωτ.:   3313 

    Ταχ. Διεύθυνση : 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-            ΠΡΟΣ: MDS-MARATHON DATA SYSTEMS  
  Αλεξ/πολης                       ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    Ταχ. Κώδικας : 691 00 Κομοτηνή                                        Αιγιαλείας 48 &Επιδαύρου  
    Πληροφορίες : Γραφείο Διευθυντή                        151 25 Μαρούσι 

    Τηλέφωνο : 25310-73673  
    Τηλεομοιότυπο : 25310-37230          ΚΟΙΝ.: Γενική Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων 

    Ηλεκτρονικό  ταχ. : ddas-rod@damt.gov.gr                              Τάκη Οικονομίδη& Καθ. Ρωσσίδου 11  
                                                            546 55 Θεσσαλονίκη 

ΑΔΑ: 7ΖΜΞΟΡ1Υ-Φ5Ρ



 

11. Τo υπ’ αριθ. 101112/22-12-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ-Θ. σχετικά με την Ομάδα έργου SEEMLA. 

12. Τo υπ’ αριθ. 911/08-01-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ-Θ. σχετικά με την ανάλυση δαπανών του έργου SEEMLA. 

13. Την υπ’ αριθ. 61749/06-09-2016 (ΑΔΑ 6Ξ5ΤΟΡ1Υ-ΤΨΑ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «Ορισμός Υπηρεσιών μας για την ε-
κτέλεση των διαγωνισμών των δράσεων του έργου H2020-LCE-2015-3-LCE-14-2015-CSA με ID 691874 
«Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe-SEEMLA». 

14. Το πρόγραμμα της ΔΡΑΣΗΣ WP5 – Bioenergy production on MagL in pilot cases και την ανάγκη προμή-
θειας του  προαναφερόμενου λογισμικού. 

15. Την υπ’ αριθ. 9448/13-02-2017 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Δ.Μ-Θ. (ΑΔΑ Ω84ΝΟΡ1Υ-0Ξ2) περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας. 

16. Την, από 13-02-2017, διακήρυξη του παραπάνω συνοπτικού διαγωνισμού. 
17. Την υπ’ αριθ. 2696/16-02-2017 απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Ροδόπης με την οποία ορίστηκε η 

επιτροπή διενέργειας διαδικασιών διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για 
την ανάθεση εργασιών, υπηρεσιών, προμηθειών, κ.λπ..  

18. Την από 01-03-2017 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και το επισυναπτόμενο σε αυτή πρακτικό 
διενέργειας του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού της 28ης Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το ο-
ποίο η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της και το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι 
στους συνοπτικούς διαγωνισμούς «η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συ-
νέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης», πρότεινε ως προσωρινό α-
νάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας την εταιρεία MDS-MARATHON DATA SYSTEMS ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%). 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Επικυρώνουμε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της 28ης Φεβρουαρίου 2017 για την ανά-
δειξη αναδόχου της προμήθειας "Προμήθεια μιας (1) άδειας χρήσης λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών ArcGIS Desktop Basic Concurrent του προγράμματος SEEMLA - H2020- LCE - 2014-
2015/H2020-LCE-2015-3", προϋπολογισμού 7.000,00€, όπως αυτό προτάθηκε από την επιτροπή διαγωνι-
σμού με την από 01-03-2017 εισήγησή της και το επισυναπτόμενο σε αυτή πρακτικό διενέργειας του εν 
θέματι συνοπτικού διαγωνισμού και ως εκ τούτου Προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία MDS-
MARATHON DATA SYSTEMS ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).  

Παρακαλούμε μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσης και 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 της διακήρυξης, να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 16 αυτής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σας επισημαίνουμε ότι βάσει του άρθρου 11 παρ. 3α της διακήρυξης, αν δεν 
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχε-
ται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Επίσης: 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δή-
λωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγρα-
φα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της διακήρυξης, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
                                                                                                           
                                                                                                                  

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                                                                                     
της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης 

 
Γκοτζαρίδου Μαρίνα                                                                                                   

MSc Δασολόγος Γεωτεχνικός 

ΑΔΑ: 7ΖΜΞΟΡ1Υ-Φ5Ρ
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