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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
          1.  Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής που αποτελείται από τους: 

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

συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν……  (1)…..  Διαταγής  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)……Διαταγή. 
 

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 την διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' 
όψη της: 

α. To ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και 
Προμηθειών  στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας‐ Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2009/81/ΕΚ‐Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

β. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006, ιδίως δε αυτές των άρθρων 13 παρ. 4, 
16 παρ. 2, 18, 38, 54, 62 και 63. 

γ. Την……(1)…..Διαταγή Συγκρότησής της. 
δ. Την…….(4)…….Διαταγή, 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,  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  δεν  πληρούν,  από  ποιοτική 
άποψη, τους όρους της….(2)…   Σύμβασης  και,  κατά  συνέπεια,  δεν  μπορούν  να 
παραληφθούν  χωρίς  βλάβη  των  συμφερόντων  της  Υπηρεσίας.  Συγκεκριμένα, 
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διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή οι ακόλουθες παρεκκλίσεις των ελεγχθέντων υλικών, σε 
σχέση με τα καθοριζόμενα στην σύμβαση: 

α. ………(12)………………   
β. ……………………………   
Υ. …………………………..   
δ. …………………………….   

…………………………...(13)…………………………………………………….. 
 

5.   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 και τον παριστάμενο ....(14)……. Διαχειριστή των υλικών. Γίνεται μνεία του ότι ο 
παριστάμενος  εκπρόσωπος  του  προμηθευτή….(15)…….  το  παρόν.  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 άρθρου 63 του ν. 
3433/2006 παραλήπτες. 
 

Η Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Τα μέλη 
 
……………………                                                                                                               α. 
………………………….. 
                                                                                                                                        
β……………………………. 
                                                                                                                                        
Υ∙…………………………… 
                                                                                                                                        
δ…………………………… 
 
   Ο Διαχειριστής                                                                                         Ο Προμηθευτής (ή ο 
εξουσιοδοτημένος  

εκπρόσωπος του) 
…………………………              
 
                                                                                                                                               
…………………………                                               
 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το 

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

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

προμηθευτή. 
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(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 ΓΔΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 
1η ν. 3433/2006). 

(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Γράφονται αναλυτικά, κατά υλικό, οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και καθιστούν 

το υλικό μη παραληπτέο. 
(13) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το ονοματεπώνυμο του 

και το σκεπτικό της διαφωνίας του, καθώς επίσης και οι τυχόν παρατηρήσεις του 
εκπροσώπου του προμηθευτή, εφ' όσον αποδέχθηκε να προσυπογράψει το 
πρωτόκολλο. 

(14) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(15) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, κατά 

περίπτωση. 
 
 
 
Σημείωση: 
Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 5 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. 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Σχης (ΠΖ) Κων/νος Γιαννακόπουλος 
Τμχης ∆ΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ 

Μ Υ Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης 
     Ηλ/γος Μηχ/κος 

 

 


