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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  

 Ανάθεσης  για υπηρεσίες  φύλαξης  και ελέγχου  διέλευσης  στους  

χώρους  του  Δικαστικού  Μεγάρου  του  Αρείου  Πάγου  στα πλαίσια της  

τήρησης  των  μέτρων προφύλαξης  από τη νόσο covid-19. 

Έχοντας  υπόψη : 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες  Συμβάσεις  

Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις  Οδηγίες  

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως  ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν. 4782/2021 (Α΄36) «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», όπως  ισχύει. 

3.Την έκτατη και  επείγουσα ανάγκη για υπηρεσίες  φύλαξης  και ελέγχου  

διέλευσης  στους  χώρους  του  Δικαστικού  Μεγάρου  του  Αρείου  Πάγου ,  

στο πλαίσιο της  άμεσης  λήψης  μέτρων πρόληψης  κατά του  COVID-19, 

σύμφωνα με τις  οδηγίες  των αρμοδίων φορέων . 

4. Τις  διατάξεις  του  ν. 4682/2020 (Α ’  76) σε συνδυασμό με τις  

διατάξεις  του  ν.  4812/2021 (Α ’  110), όπως  ισχύουν . 

5.Την υπ ’ αριθμ . 70731ττ/5-1-2022 (ΑΔΑ:9Ω5ΘΩ-4ΩΕ) απόφαση  

ανάληψης  υποχρέωσης  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης , σε βάρος  του  

ΑΛΕ 2420989001, με την  οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού  3.900,00 
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ευρώ με το ΦΠΑ, για υπηρεσίες  φύλαξης  και ελέγχου  διέλευσης  στους  

χώρους  του  Δικαστικού  Μεγάρου  του  Αρείου  Πάγου  στα πλαίσια της  

τήρησης  των  μέτρων προφύλαξης  από τη νόσο covid-19.  

6. Τις  δύο (2) προσφορές  που  υποβλήθηκαν και είχαν  κατά το  

οικονομικό τους  μέρος  ως  εξής :  

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

ΠΟΣΟ  ΜΕ  ΦΠΑ  

 

Α .  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Κ .  ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  –ΙΔΙΩΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

με  διακριτικό  τ ίτλο  «KOLOSSOS SECURITY» 

3.897,33€ 

Β .  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Κ .  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε .Ε .  Ι .Ε .Π .Υ .Α . -

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ  

ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

3.900,00€ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την ανάθεση  της  σύμβασης  για υπηρεσίες  φύλαξης  και ελέγχου  

διέλευσης  στους  χώρους  του  Δικαστικού  Μεγάρου  του  Αρείου  Πάγου  

στα πλαίσια της  τήρησης  των μέτρων προφύλαξης  από τη νόσο covid-

19, για το χρονικό διάστημα από 10/01/2022 έως  και 08/04/2022, με 

απασχόληση ενός  (1) ατόμου  ημερησίως  από Δευτέρα ως  Παρασκευή  

από τις  07.00 π .μ . έως  τις  15.00 μ .μ ,   στην εταιρεία με την  επωνυμία 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «KOLOSSOS SECURITY», Α.Φ.Μ 

997706462, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , που  εδρεύει στην οδό Λ .  Κηφισίας  

189- ΜΑΡΟΥΣΙ,  για  το ποσό   της  προσφοράς  της  που  ανέρχεται σε  

3.897,33 ευρώ με  το  Φ.Π .Α . 

H Πρόεδρος  του  Αρείου  Πάγου  

Μαρία  Γεωργίου  

 
Κοινοποίηση εταιρεία 
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