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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

13 Νοεμβρίου 2019 

___________________________________________________________________ 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΙ & 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   75 ΛΕΠΤΑ 

AΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:   8  (ΟΚΤΩ) 

ΒΑΘΜΟΙ:   40  (ΣΑΡΑΝΤΑ) 

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Κάθε ερώτηση έχει 5 βαθμούς) 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
___________________________________________________________________ 
 
1. Ποια Υπηρεσία επιτελεί το ρόλο της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

σύμφωνα με το Νόμο και ποιες οι εξουσίες της; 

2. (α) Τι εννοούμε με τον όρο συμφωνίες πλαίσιο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

τους;  

(β) Εξηγείστε πότε και γιατί η εφαρμογή τους κρίνεται αποτελεσματική.  

 (γ) Ποια είναι η συντονιστική Αρχή η οποία προβαίνει στη διενέργεια των 

διαγωνισμών; 

3. (α) Από ποιους απαρτίζεται η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών; 

 (β) Ποιες οι αρμοδιότητες της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών; 

 (γ) Ποιος έχει Δικαίωμα Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών;  

4. (α)  Ποια είναι η διαδικασία για να προβεί ένα Τμήμα σε σύναψη Δημόσιας 

Σύμβασης; 

 (β) Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή 

αυτοκινητόδρομου, με εκτιμώμενο κόστος €13.000.000. Που πρέπει να 

δημοσιευτεί; 
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5. Σας έχει ανατεθεί από τον Ελέγχοντα Λειτουργό στο Τμήμα που είστε 

τοποθετημένοι, η τήρηση του Καθολικού Αποθήκης.  Περιγράψετε τι είναι τα 

Καθολικά Αποθήκης και τι πρέπει να εφαρμόζεται κατά την τήρησή τους. 

6. Αναφέρεται τις διαφορές ανάμεσα σε Κεντρικές και Τμηματικές Αποθήκες.  

7. Ο Αποθηκάριος του Τμήματός σας διαπίστωσε παραβίαση της εισόδου της 

Αποθήκης και πιθανή απώλεια υλικών. Περιγράψετε τις ενέργειες που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν, περιλαμβανομένης της διαδικασίας διαγραφής των 

απωλεσθέντων υλικών από τα Μητρώα. 

8. (α) Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας που είχε αγοραστεί το 1990 έναντι £100.000 έχει κριθεί ως μη 

χρησιμοποιήσιμος από την Αρμόδια Επιτροπή Επιθεώρησης. Ίδρυμα έχει ζητήσει 

όπως του παραχωρηθεί δωρεάν ο εν λόγω εξοπλισμός για σκοπούς έκθεσής του 

σε μουσείο. Ποιος μπορεί να δώσει έγκριση για μεταφορά του εν λόγω 

εξοπλισμού; 

(β) Εκτυπωτικές μηχανές του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, αξίας €30.000 

βρίσκονται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον 

από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο λόγω αγοράς και χρήσης άλλων σύγχρονων 

μηχανημάτων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ζήτησε όπως λάβει δωρεάν 

τις εν λόγω μηχανές. Μπορεί η Κυβέρνηση να παραχωρήσει δια δωρεάς τον εν 

λόγω εξοπλισμό στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού; Αν ναι, ποιος μπορεί να 

δώσει έγκριση για μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού;  

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
13 Νοεμβρίου 2019 


