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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 έτει 5 βαθμούς)
ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
___________________________________________________________________
1.

(α) Πνηα είλαη ηα αξκόδηα όξγαλα ρεηξηζκνύ αιιαγώλ θαη απαηηήζεωλ;
(β) Ση ζέκαηα ρεηξίδνληαη;

2.

(α) Από πνηνπο απαξηίδεηαη ε Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ;
(β) Πνηεο νη αξκνδηόηεηεο ηεο Αλαζεωξεηηθήο Αξρήο Πξνζθνξώλ;
(γ) Πνηνο έρεη Δηθαίωκα Πξνζθπγήο ζηελ Αλαζεωξεηηθή Αξρή Πξνζθνξώλ;

3.

Πνηα Τπεξεζία επηηειεί ην ξόιν ηεο Αξκόδηαο Αξρήο Δεκνζίωλ πκβάζεωλ
ζύκθωλα κε ην Νόκν θαη πνηεο νη εμνπζίεο ηεο;

4.

(α) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζπκθωλίεο πιαίζην;
(β) Εμεγείζηε πόηε θαη γηαηί ε εθαξκνγή ηνπο θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή.
(γ) Πνηα είλαη ε ζπληνληζηηθή Αξρή ε νπνία πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα ηωλ
δηαγωληζκώλ;

5.

Εμεγείζηε ηε ρξεζηκόηεηα ηωλ πην θάηω Μεηξώωλ/ Δειηίωλ:(α) Πηζηνπνηεηηθό Καηαζηξνθήο
(β) Δειηίν Πιενλαζκάηωλ
(γ) Μεηξών Κηλεηήο Πεξηνπζίαο
(δ) Καζνιηθό Απνζήθεο

6.

(α)

Ηιεθηξνκεραλνινγηθόο

εμνπιηζκόο

ηνπ

Σκήκαηνο

Κηεκαηνινγίνπ

θαη

Υωξνκεηξίαο πνπ είρε αγνξαζηεί ην 1990 έλαληη £100.000 έρεη θξηζεί ωο κε
ρξεζηκνπνηήζηκνο από ηελ Αξκόδηα Επηηξνπή Επηζεώξεζεο. Ίδξπκα έρεη δεηήζεη
όπωο ηνπ παξαρωξεζεί δωξεάλ ν ελ ιόγω εμνπιηζκόο γηα ζθνπνύο έθζεζήο ηνπ
ζε κνπζείν.

Πνηνο κπνξεί λα δώζεη έγθξηζε γηα κεηαθνξά ηνπ ελ ιόγω

εμνπιηζκνύ;

(β) Εθηππωηηθέο κεραλέο ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Σππνγξαθείνπ, αμίαο €30.000
βξίζθνληαη ζε ρξεζηκνπνηήζηκε θαηάζηαζε. Όκωο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ
από ην Κπβεξλεηηθό Σππνγξαθείν ιόγω αγνξάο θαη ρξήζεο άιιωλ ζύγρξνλωλ
κεραλεκάηωλ.

Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ, δήηεζε όπωο ιάβεη

δωξεάλ ηηο ελ ιόγω κεραλέο. Μπνξεί ε Κπβέξλεζε λα παξαρωξήζεη δηα δωξεάο
ηνλ ελ ιόγω εμνπιηζκό ζηνλ ΚΟΑ; Αλ λαη, πνηνο κπνξεί λα δώζεη έγθξηζε γηα
κεηαθνξά ηνπ ελ ιόγω εμνπιηζκνύ;

7.

Επεμεγείζηε πωο ειέγρεηαη ν εμνπιηζκόο πνπ παξαρωξείηαη πξνζωπηθά ζε
ιεηηνπξγνύο γηα ηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο θαη πνηεο νη ππνρξεώζεηο ηωλ
ιεηηνπξγώλ πνπ θαηέρνπλ ηέηνην εμνπιηζκό.

8.

Εμεγείζηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε Κεληξηθέο θαη Σκεκαηηθέο Απνζήθεο.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
13 Ννεκβξίνπ 2018

