
ΑΡΜΟΔΙΟΣ : …………………………………………………

ΤΗΛ. :           …………………………………………………

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ………………………………………………….

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ……………… ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ……………(Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ……………)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ. :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ :

 η επιτροπή παραλαβής, που

ορίστηκε με την υπ' αριθμ.  Πρυτανική Πράξη και αποτελείται

από τους:  (συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα)

1. ………………………………………………...............................................
2. ………………………………………………...............................................
3. ………………………………………………...............................................

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

1.  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
2.  ΟΝΟΜΑ
3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΩ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΑΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

έλεγξε και παρέλαβε από τον παραπάνω προμηθευτή τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω,
τα οποία είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης και τα οποία παρέδωσε στον/στην υπόλογο (ή
τους υπολόγους) ……………………… που αναφέρεται /-ονται στο τέλος.

     Στη Θεσσαλονίκη σήμερα        

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(όχι αναλώσιμα ή βιβλία) 

Σ Ε Λ Ι Δ Α

Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ

Σ Τ Η Ν   Π Ι Σ Ω

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ονοματεπώνυμο και 
υπογραφή)

Για τα παραπάνω είδη κατατέθηκε στον υπόλογο εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 μηνών (για όργανα, μηχανήματα, κτλ)

ISO 9001:2015



ΤΜΗΜΑ (ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ) :

ΤΟΜΕΑΣ :

 Βεβαιώνεται ότι σήμερα …………………… παρελήφθηκαν από τον προμηθευτή …………

………………………….……………………………………………………………… τα εξής υλικά: 

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής Νο ……………...………………………………………...…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Τα υλικά αυτά ελέγχθηκαν και λειτουργούν καλά και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας

ΟΝΟΜΑ :

ΙΔΙΟΤΗΤΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(Υπογραφή)

Ο   Υ Π Ο Λ Ο Γ Ο Σ   Υ Λ Ι Κ Ω Ν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Παραδίδεται, εις τετραπλούν, από τον προμηθευτή μαζί με το Δελτίο Αποστολής ή το
Τιμολόγιο, στο Τμήμα ή στην αρμόδια Υπηρεσία, όπου βρίσκεται η επιτροπή παραλαβής που θα
συμπληρώσει την πίσω σελίδα μετά την οριστική παραλαβή. 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο/Η ΠΑΡΑΛΑΒ..…

9.

10.

11.

12
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