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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΝΟΜΟΙ & 
 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ:   75 ΛΔΠΣΑ 

AΡΙΘΜΟ ΔΡΩΣΗΔΩΝ:   8  (ΟΚΣΩ) 

ΒΑΘΜΟΙ:   40  (ΑΡΑΝΣΑ) 

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΔ ΟΙ ΔΡΩΣΗΔΙ (Κάθε ερώτηση έχει 5 βαθμούς) 

ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 
 
 
1. Πεπιγπάτηε ηη διαδικαζία αλλαγών και απαιηήζευν αναθοπικά με μια Δημόζια 

ύμβαζη. 

2. Ο Επιζηάηηρ ηος έπγος για ηην αποπεπάηυζη ηος έπγος ηηρ αναβάθμιζηρ ηηρ 
Λευθόπος Σζεπίος, έσει ολοκληπώζει ηο έπγο και επιθςμεί να επιζηπέτει ηα 
μεηασειπιζμένα ςλικά, ηα οποία είναι ζε σπηζιμοποιήζιμη καηάζηαζη, ζηον 
Αποθηκάπιο ηος Σμήμαηορ από ηον οποίο ηα παπέλαβε. Πεπιγπάτεηε ηη 
διαδικαζία πος θα ππέπει να ακολοςθηθεί για ηο ζκοπό αςηό. 

3. Εξηγείζηε ηα ακόλοςθα: 
 

(α) Πιζηοποιηηικό Καηαζηποθήρ 
 
(β) Δεληίο Ελλειμμάηυν 
 
(γ) Δεληίο Πλεοναζμάηυν 
 
 
 

4. Σι είναι ηα Καθολικά Αποθήκηρ και πώρ ηηπούνηαι; 



5. Πεπιγπάτεηε ηοςρ κανόνερ δημοζίεςζηρ ηηρ Πποκήπςξηρ ενόρ Διαγυνιζμού ηος 
Σμήμαηορ Δημοζίυν Έπγυν για ηη ζςνηήπηζη ηος αςηοκινηηόδπομος Λεμεζού – 
Πάθος, με εκηιμώμενο κόζηορ €6.000.000. 

6. Ποια είναι η ζύνθεζη ηυν ςμβοςλίυν Πποζθοπών, ποιορ είναι ο απμόδιορ για 
ηο διοπιζμό ηοςρ και ποια είναι η απμοδιόηηηά ηοςρ όζον αθοπά ηην ανάθεζη 
ζςμβάζευν; 

7. Επεξηγείζηε πώρ ελέγσεηαι ο εξοπλιζμόρ πος παπασυπείηαι πποζυπικά ζε 
λειηοςπγούρ για ηην άζκηζη ηυν καθηκόνηυν ηοςρ και ποιερ οι ςποσπεώζειρ ηυν 
λειηοςπγών πος καηέσοςν ηέηοιο εξοπλιζμό. 

8. Εξηγείζηε ηη διαδικαζία για ηην καηασώπηζη ηυν πιο κάηυ αγαθών ζηα 
Καθολικά Αποθήκηρ: 

 
(α) Δύο (2) θυηοηςπικέρ μησανέρ οι οποίερ έσοςν παπαληθθεί δυπεάν ζηο 

Τποςπγείο Άμςναρ 
 
(β) Πενήνηα (50) μεηασειπιζμένα σπηζιμοποιήζιμα θηςάπια πος έσοςν 

παπαληθθεί ζηο Σμήμα Δημοζίυν Έπγυν από ηιρ Αποθήκερ ηηρ 
Επαπσιακήρ Διοίκηζηρ Λεςκυζίαρ 

 
(γ) Εκαηό (100) ζάκοι ηζιμένηος πος βπέθηκαν πλεόναζμα μεηά από 

ζσεηικό έλεγσο ζηιρ Αποθήκερ ηος Σμήμαηορ Αναπηύξευρ Τδάηυν 
 

 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. 
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