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ΑΠΟΦΑΣΗ: 2/2022 

Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης-ελέγχου διέλευσης των 

εισερχομένων λόγω τήρησης μέτρων αποφυγής της νόσου COVID-19 

στο κτήριο του Εφετείου Αθηνών και του νέου Δικαστικού κτηρίου του 

Εφετείου Αθηνών 

 

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, Πρόεδρο 

Εφετών, ως Πρόεδρο και Σπυριδούλα Λιάτη και Αθανάσιο Νικολόπουλο 

Προέδρους Εφετών, ως μέλη, με την παρουσία και της Γραμματέως Ιωάννας 

Κορρέ, Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών. 

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων: 2 παρ.31 και 118 του Νόμου 4412/2016 για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/14ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν. 

2. Την από 14/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊου 

COVID-19» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Υπηρεσίες καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης» (ΦΕΚ Α64/14-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν 4682/2020 (α 76/3-4-2020),σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 

4812/2021 (Α 110) όπως ισχύουν. 
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3. Το άρθρο 58 του Νόμου 4722/15-9-2020 «Παράταση ισχύος έκτατων μέτρων για 

το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας και για την  εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας 

και προσωπικής υγιεινής, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης κτιρίων, προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την εξ αποστάσεως 

εργασία», όπως ισχύει σήμερα. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 70731π από 5-1-2022 (ΑΔΑ: 9Ω5ΘΩ-4ΩΕ και ΑΔΑΜ 

έγκρισης 22REQ009897654 2022-01-07), Απόφαση Ανάληψης του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης –Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήμα 

Εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Εκκαθάρισης Δαπανών, με την οποία εγκρίθηκε 

πίστωση είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (20.439,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο 

Εφετείο Αθηνών για τρείς (3) μήνες σε βάρος του Λογαριασμού πίστωσης Α.Λ.Ε. 

2420989001 του Προϋπολογισμού έτους 2022.  

5. Την έκτακτη και επείγουσα ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 

Εφετείου Αθηνών, για την αποφυγή διασποράς της νόσου COVID-19, προκειμένου 

τα απασχολούμενα άτομα της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης :α) να ελέγχουν 

τις εισόδους του κτηρίου για την αποφυγή του συνωστισμού και β) να 

πραγματοποιούν έλεγχο στους εισερχόμενους στο κτήριο του Εφετείου 

Αθηνών, για το εάν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό 

νόσησης  ή βεβαίωση αρνητικού rapid/self test, χρησιμοποιώντας τον 

απαραίτητο εξοπλισμό (με κινητά τηλέφωνα ή ταμπλετ) εφοδιασμένο με 

δεδομένα (data) στον οπoίο θα είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή covid free 

gr. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων. 

6. Τις  από 7-1-2022 προσφορές 1) της εταιρείας με την επωνυμία  

«ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με δ.τ. 

«KOLOSSOS SECURITY” και 2) της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 
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& ΣΙΑ Ε.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α.» ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Αποφασίζει 

 

Να αναθέσει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 

«KOLOSSOS SECURITY», που έχει έδρα στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας αρ. 189 

Τ.Κ.15124, Α.Φ.Μ: 997706462, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, αρ, Γ.Ε.ΜΗ 

69910203000 τηλ: 2105242437, κιν: 6974376900, email: info@kolossosnet.gr, τον 

έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, πιστοποιητικών νόσησης και 

βεβαιώσεων αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19 με 

την εφαρμογή covid free app, με εξοπλισμό τον οποίο θα παρέχει η εταιρεία, όλων 

των εισερχομένων στο κτήριο του Εφετείου Αθηνών επί της οδού Κυρ. Λουκάρεως 

14 και στο Νέο Δικαστικό Κτήριο του Εφετείου Αθηνών επί της οδού Δέγλερη, για 

το χρονικό διάστημα από 10/1/2022 έως και 9/4/2022 από 7.30 έως 14.30΄ για πέντε 

(5) άτομα από Δευτέρα έως και Παρασκευή συν δύο (2) άτομα από 10.00 έως 

14.30΄ Τρίτη και Πέμπτη αντί του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (20.352,44€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. 24% (αξία    16.413,26   ευρώ + 3.939,18   

Φ.ΠΑ. 24%) . 

Η Πρόεδρος                               Τα μέλη                                     Η Γραμματέας 

 

Τριανταφύλλη Δρακοπούλου     1.Σπυριδούλα Λιάτη                  Ιωάννα Κορρέ 

Πρόεδρος Εφετών                           Πρόεδρος Εφετών 

 

                                                    2.Αθανάσιος Νικολόπουλος 

                                                       Πρόεδρος Εφετών 
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