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      ΑΔΑΜ: 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ       
       Αριθμ. Πρωτ.: 9696 
Ταχ.Δ/νση: Κυρ.Λουκάρεως 14 
Τχ. Κωδ. 115 22 Αθήνα 
Πληροφορίες: Δημήτρης Παρασκευάς 
Τηλέφωνα: 210-6404440 
EMAIL: it@efeteioathinon.gr 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την προμήθεια δέκα (10) σαρωτών (scanner) για τις ανάγκες  του Εφετείου 

Αθηνών. 

 

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143), 

2. Το Π. Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145), 

3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία» (ΦΕΚ Α΄36), όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3330/15-03-2022 (ΑΔΑ:Ω3Ω746ΨΧΥΙ-Τ2Α, ΑΔΑΜ: 

22REQ010687273) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 

συνολικού ποσού ύψους τριών  χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ  
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(3.968,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια δέκα (10) σαρωτών 

εγγράφων (scanners) για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών, 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις 

οικονομικές τους προσφορές, για την προμήθεια δέκα (10) σαρωτών εγγράφων 

(scanners) για τις ανάγκες του Εφετείου Αθηνών, μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2022, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Γραφείο 1341, 7ος όροφος στο Εφετείο Αθηνών, 

(Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Εφετείου Αθηνών, Κυρίλλου Λουκάρεως αρ.14, ΤΚ 

11522). 

(Προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, είναι να έχουν 

πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του 

υποψηφίου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.) 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά βάσει τιμής. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των σαρωτών πρέπει να συνοδεύουν την 

οικονομική προσφορά, όπως ορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα από 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης. 

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για 

ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής τους.  

Οι οικονομικοί φορείς μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνουν 

ότι: α) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν.4412/2016 (Α’ 147/8-8-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η δε προσφορά τους συντάχθηκε 

σύμφωνα με τους όρους αυτής και τα προς προμήθεια είδη (σαρωτές) πληρούν τις 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές  περιγράφονται στο συνημμένο 

Παράρτημα. 
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Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ, με έξοδα του 

προμηθευτή, στο Εφετείο Αθηνών, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  

Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών 

 

Τριανταφύλλη Δρακοπούλου 

Πρόεδρος Εφετών 

 

  





4 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΑΡΩΤΗ (DOC FEED SCANNER) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Γενικά 

1.1 Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

1.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ   

1.3 Τύπος Σαρωτή  Document Feeder   

2 Δυνατότητες σάρωσης 

2.1 Οπτική Ανάλυση  σάρωσης 600 X600dpi   

2.2 Σάρωση μονής και διπλής όψης 
(simplex&duplex) ΝΑΙ   

2.3 Ταχύτητα σάρωσης (μονής) 30ppm   

2.4 
Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και 
ασπρόμαυρης σάρωσης ΝΑΙ   

2.5 Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 
έως και Α4 

ΝΑΙ   

2.6 ScanFileformat Jpeg,MultipagePDF,

MultipageTiff 
  

2.7 Color depth  4-bit   

2.8 Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών  ΝΑΙ   

2.9 Χωρητικότητα τροφοδότη (σε Α4, 80 
g/m2) 

  

3 Θύρες Επικοινωνίας 

3.1 USB 2.0 ΝΑΙ   

4 Άλλα χαρακτηριστικά 

4.1 Εργοστασιακή εγγύηση 1 έτους   

5 Λογισμικό 

5.1 
Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό 
υποστήριξης και drivers για 
WindowsXP/VISTA/7/8/10, Linux. 

ΝΑΙ   

5,2 Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS  & TWAIN   

5.3 
Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης  

Χαρακτήρων ΝΑΙ   

5.4 
Υποστηριζόμενες γλώσσες Λογισμικού 

Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων  

Ελληνικά, Αγγλικά 

και 2χωρών μελών 
Ε.Ε. 
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