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Απόφαση  46/2020 

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, Πρόεδρο 

Εφετών, ως Πρόεδρο, Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, Πρόεδρο Εφετών και 

Γεώργιο Σχοινοχωρίτη Εφέτη Αθηνών, ως μέλη, με την παρουσία και της 

Γραμματέως Ιωάννας Κορρέ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης της Γραμματείας 

του Εφετείου Αθηνών. 

Συνήλθε σήμερα την 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 10.00', στο 

κατάστημα του Εφετείου Αθηνών (γραφείο 1347), μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του, με θέμα: Ανάθεση για την παροχή φύλαξης για  χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών και αφορά στην απασχόληση έξι (6) ατόμων ανά 

βάρδια εξάωρης εργασίας, ώστε ενόψει της επικείμενης άρσης του μέτρου της 

προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων, να καταστεί δυνατός 

ο έλεγχος της διέλευσης των πολιτών προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη 

συνάθροιση ατόμων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή της 

εμφάνισης και της διασποράς της νόσου COVID-19 για τις ανάγκες του Εφετείου 

Αθηνών. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων : 2 παρ. 1, εδαφ. 31 και 118 του Ν. 4412/2016 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ) ΦΕΚ. 

147Α΄/8-8-2016.  

2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) με αριθμ. πρωτ. 8086/25-5-2020 

(ΑΔΑ ΨΙΙΗ46ΨΧΥΙ-ΤΨΒ ΑΔΑΜ 20REQ006793839/2020-6-01 με την 

οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 13.199,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 0419Α του 
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προϋπολογισμού έτους 2020 η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1046 στο 

βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την 

παροχή φύλαξης για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και αφορά 

στην απασχόληση έξι (6) ατόμων ανά βάρδια εξάωρης εργασίας, ώστε 

ενόψει της επικείμενης άρσης του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

της λειτουργίας των Δικαστηρίων, να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της 

διέλευσης των πολιτών προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη 

συνάθροιση ατόμων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή 

της εμφάνισης και της διασποράς της νόσου COVID-19 για τις ανάγκες 

του Εφετείου Αθηνών. 

3. Κατατέθηκαν στη υπηρεσία μας για την έγκριση της πίστωσης οι 

παρακάτω προσφορές: α) την από 14-5-2020 προσφορά της εταιρείας 

«ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΙΚΕ)-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ι.Ε.Π.Υ.Α.» με διακριτικό τίτλο « KOLOSSOS SECURITY», β) την από  

14-5-2020 προσφορά της εταιρείας «Brink΄s The Leading Security 

Organization A.E.» , γ) Την από 14-5-2020 προσφορά της εταιρείας 

«HIGHPROTECTION- ΙΕΠΥΑ Μον. ΕΠΕ» 

4. Λόγω του κατεπείγοντος η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων δεν απαιτεί την 

συλλογή νέων προσφορών. Για τον λόγο αυτό δεν προβήκαμε σε 

συλλογή νέων προσφορών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την 

αποφυγή της εμφάνισης και της διασποράς της νόσου COVID-19. 

5. Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εφετείου 

Αθηνών. 

6. Την κατάθεση των δικαιολογητικών που προσκόμισαν από την 

μειοδότρια εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 και 2 του ν. 

4412/2016. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ομόφωνα να αναθέσει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)-ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.» με διακριτικό τίτλο 

« KOLOSSOS SECURITY» Δ/νση: οδός Λεωφόρος Κηφισιάς 189-Μαρούσι Τ.Κ. 
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15124 (τηλ:210-8066500, 210-8052490, fax:210-2713395) με Α.Φ.Μ. 

997706462, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69910203000, την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Εφετείου Αθηνών, όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες και τα ακροατήρια για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και αφορά 

στην απασχόλησης έξι (6) ατόμων, ανά βάρδια εξάωρης εργασίας κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08.30΄π.μ. έως 14.30΄μ.μ., αντί του 

συνολικού ποσού των δέκα τριών χιλιάδων, εκατόν ενενήντα εννέα  ευρώ 

(13.199,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σύμφωνα με την από 14-

5-2020 προσφορά της. 

 

Καλεί δε το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας να προσέλθει εντός δέκα 

(10) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας σε αυτόν να υπογράψει την 

σχετική σύμβαση. 

 

Ο Πρόεδρος    Τα μέλη   Η Γραμματέας 
 

Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος 1.Τριανταφύλλη Δρακοπούλου   Ιωάννα Κορρέ 

      Πρόεδρος Εφετών  Πρόεδρος Εφετών 

 

 

 

                                       2. Γεώργιος Σχοινοχωρίτης 

                                               Εφέτης Αθηνών 
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