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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 

            α.  ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
                           β.  ………………………………………………..,   
             Υ.  ………………………………………………..,   
             δ. …………………………………………….…..και 
             ε. ……………………………………..……….., ως µέλη, 
 

συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµόν….. (1)….. ∆ιαταγής Συγκρότησης, 
προκειµένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της 
Σύµβασης…. (2) ……  η οποία αφορά την προµήθεια……(3)…… και 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µε την ….(4)…..∆ιαταγή. 
 
  2. Σήµερα, ...(5)...., τα µέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στ…  ……(6)…… , µε την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου τ……(8)…, προκειµένου να εξετάσουν τα προσκοµισθέντα προς 
έλεγχο υλικά της Σύµβασης, (που εµφαίνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα) τα 
οποία αποτελούν……. (9)…..  του συµβατικά συµφωνηµένου προς παράδοση 
υλικού. Γίνεται µνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκοµίσθηκαν για έλεγχο 
εµπρόθεσµα. 
 

  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή 
έλαβε υπ' όψη της: 
     

α.  Τις διατάξεις του Π∆ 60/07. 
β.  Τις διατάξεις του Π∆ 118/07. 
γ. Την……..(1)……. ∆ιαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την………(4)…… ∆ιαταγή, µε την οποία της κοινοποιήθηκε η 

Σύµβαση. 
ε. Το σύνολο της… (2)…..  Σύµβασης, ιδίως δε τους όρους της που 

αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει 
όρους των υπό προµήθεια υλικών, στον τρόπο και τις µεθόδους διεξαγωγής του 
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συµβατικά συµφωνηµένη προς παράδοση 
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού.  
                    στ. ………..(10)…………….. 

ζ.  ………………………………  
η.  ……………………………… 
θ.  ……………………………… 
ι.  Τα αποτελέσµατα των µακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 

προέβησαν σήµερα τα µέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, 
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επί τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του 
προµηθευτή. 
 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική 
άποψη, τους όρους της…..(2)….  Σύµβασης και  κατά συνέπεια, µπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συµφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκοµισθέντων υλικών, η οποία έγινε µε ακριβή καταµέτρησή τους, επί τη 
παρουσία του……(13)…… , διατεταγµένου υπεύθυνου του ….(14)……στον οποίο 
και παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 
 

6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνηµµένο Παράρτηµά του, µε το 
οποίο συναποτελούν ένα σώµα) και υπογράφεται νόµιµα από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής, τον υπεύθυνο του Κέντρου και τον εκπρόσωπο του 
προµηθευτή. Σηµειώνεται ότι, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
εκδοθεί ο αναγκαίος αριθµός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους 
προβλεπόµενους από τις διατάξεις του της κείµενης νοµοθεσίας, παραλήπτες. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα µέλη 
 
……………………                                                                                      
                     
α.   ……………… 
                                                                                                                               β.  
……………… 
  
 
Ο Υπεύθυνος που παρέλαβε                                                                      
 

       Ο Πάροχος 
Υπηρεσιών  

                                                                                                                       (ή ο  
εξουσιοδοτηµένος   
                                                                                                                        
εκπρόσωπος του) 

………………………
………… 
                 

Οδηγίες για την συµπλήρωση των κενών διαστηµάτων: 
(1) Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της Σύµβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύµβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής µε την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείµενο 

της Σύµβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια 
∆ιαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 

(5) Γράφεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
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(7) Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του παρισταµένου εκπροσώπου του 
προµηθευτή. 

(8) Γράφεται η επωνυµία του προµηθευτή, όπως προκύπτει από την Σύµβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: µέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το 

τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της Γ∆ΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 
3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: οµόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης µειοψηφούντος µέλους, γράφεται το ονοµατεπώνυµο του και το 

σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθµός και το ονοµατεπώνυµο του ∆ιαχειριστή. 
(14) Γράφεται το Κέντρο. 

 
Σηµείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ως 
παράρτηµα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην 
Σύµβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθµεί τα προς 
έλεγχο υλικά στην παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αµέσως πριν την παρένθεση. 
 
 
 


