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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 

ΟΜΑΔΑ  Ε  

Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

 

Εξέταση στο μάθημα Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων  

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 

και αποτελείται από πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, βαθμολογικά 

ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), από τις οποίες μία (1) 

μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

1. Ο Α αποκλείστηκε από ανοικτό διαγωνισμό για την κατασκευή θαλάμων νοσηλείας 

στο Νοσοκομείο Β, αξίας 300.000 ευρώ, με πράξη της Επιτροπής Διαγωνισμού που 

εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητή του εν λόγω Νοσοκομείου. Ο Α: 

Α. Θα ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού στον 

Υπουργό Υγείας 

Β. Θα ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της πράξης του Διοικητή του Νοσοκομείου 

στην ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων) πρώην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών) 

Γ. Θα ασκήσει προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο 

Δ. Θα ασκήσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

 

2. Η ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου διέπεται: 

Α. Αποκλειστικά από τον ν.4412/2016 

Β. Αποκλειστικά από τον ν.4412/2016 και τον Αστικό Κώδικα 

Γ. Μόνο από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις 

Δ. Βασικά από το Ενωσιακό Δίκαιο και τον ν.4412/2016 
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3. Στον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου καλούνται: 

Α. Όλοι όσοι έχουν οργανωμένη επιχείρηση εκτέλεσης οικοδομικών έργων 

Β. Όλοι όσοι έχουν τα προσόντα του μηχανικού κατά την κείμενη νομοθεσία 

Γ. Όλοι όσοι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού 

Δ. Εκείνοι που καλούνται από την αναθέτουσα αρχή να υποβάλουν προσφορά 

 

4. Στον κλειστό διαγωνισμό, η αναθέτουσα αρχή συνάπτει σύμβαση: 

Α. αποκλειστικά με έναν από τους οικονομικούς φορείς που έχουν προεπιλεγεί κατά το 

στάδιο της προεπιλογής 

Β. ακόμη και με οικονομικό φορέα που δεν συμμετείχε μεν στο στάδιο της προεπιλογής, 

αλλά υπέβαλε προσφορά που είναι σαφώς υπέρτερη για το δημόσιο συμφέρον 

Γ. με έναν από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με αίτηση 

συμμετοχής 

Δ. με οποιονδήποτε οικονομικό φορέα θεωρεί η αναθέτουσα αρχή ότι εξυπηρετεί κατά τον 

καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον 

 

5. Ο Α, του οποίου τα 2 παιδιά είναι μαθητές του δημοτικού σχολείου του Δήμου Β, 

συμφωνεί με τον Δήμο να αναλάβει τον δωρεάν χρωματισμό του δημοτικού σχολείου 

με υλικά που θα του δώσει ο Δήμος. Πρόκειται για: 

Α. δημόσια σύμβαση έργου 

Β. δημόσια σύμβαση προμήθειας 

Γ. δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 

Δ. τίποτα από τα παραπάνω. 

 

6. Για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης που έχει ιδιαίτερες τεχνικές 

απαιτήσεις η αναθέτουσα αρχή: 

Α. υποχρεούται να επιλέξει τον ανοικτό διαγωνισμό 

Β. υποχρεούνται να επιλέξει τον κλειστό διαγωνισμό 

Γ. έχει ευχέρεια επιλογής ανάμεσα στον ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό 

Δ. έχει ευχέρεια επιλογής ανάμεσα στον ανοικτό διαγωνισμό και την ανάθεση με 

διαπραγμάτευση 
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7. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, κριτήριο ανάθεσης μπορεί να είναι: 

Α. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

Β. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής. 

Γ. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει κόστους. 

Δ. Όλα τα παραπάνω. 

 

8. Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών σε διαγωνισμό με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής, πριν τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, έγινε η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει: 

Α. Να προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Β. Να επιστρέψει τις αποσφραγισμένες οικονομικές προσφορές και να ζητήσει από τους 

προσφέροντες την εκ νέου υποβολή τους.   

Γ. Να επαναλάβει το στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. 

Δ. Να ματαιώσει τον διαγωνισμό. 

 

9. Σε ποια από τις κατωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται η προσφυγή σε ανταγωνιστική 

διαδικασία με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο: 

Α. Όταν υπάρχουν τρεις ή λιγότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στη σχετική αγορά.  

Β. Όταν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς 

προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων. 

Γ. Όταν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί την υποβολή βελτιωμένων προσφορών σε σχέση με 

τις υποβληθείσες.  

Δ. Όταν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος συμπληρωματικά 

έργα.  

 

10. Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής με 

τις οποίες θίγονται δικαιώματα του αναδόχου, ο τελευταίος μπορεί να: 

Α. Προσφύγει με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας την 

ακύρωση ή την τροποποίησή τους 

Β. Καταθέσει ένσταση στο αρμόδιο διοικητικό όργανο της αναθέτουσας αρχής ζητώντας την 

ακύρωση ή τροποποίηση των πράξεων   
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Γ. Καταθέσει προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων) 

πρώην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) για την ακύρωση των πράξεων 

Δ. Να καταθέσει αίτηση θεραπείας στον αρμόδιο Υπουργό που εποπτεύει την αναθέτουσα 

αρχή 

 

11. Όταν ένας ανάδοχος καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του ενός μηνός από την 

υπογραφή της σύμβασης έργου, την έναρξη των εργασιών, η αναθέτουσα αρχή  

Α. έχει υποχρέωση να τον κηρύξει έκπτωτο  

Β. έχει διακριτική ευχέρεια να τον κηρύξει έκπτωτο  

Γ. τον κηρύσσει έκπτωτο, αφού προηγουμένως τον καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του και 

τις κρίνει αβάσιμες  

Δ. τον κηρύσσει έκπτωτο, αφού προηγουμένως του τάξει νέα προθεσμία 15 ημερών για την 

έναρξη των εργασιών, στην οποία δεν έχει συμμορφωθεί   

 

12. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών σε σύμβαση 

έργου;  

Α. Οι εργασίες να μην περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, να είναι αναγκαίες και να μην 

μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να 

δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές  

Β. Οι εργασίες να προέκυψαν από απρόβλεπτο γεγονός και να υπάρχει σχετική αναφορά για 

τέτοια γεγονότα στη διακήρυξη  

Γ. Οι εργασίες να αποφασιστούν από την Προϊσταμένη Αρχή σε εκτέλεση σχετικής 

απόφασης του κυρίου του έργου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου  

Δ. Οι εργασίες να αφορούν επανάληψη παρόμοιων εργασιών που είχαν ανατεθεί στον 

ανάδοχο της αρχικής σύμβασης ή προβλέπονταν στη διακήρυξη 

 

13. Η ανάδοχος εταιρεία Κ απορροφάται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

έργου, από την εταιρεία Θ. Ποιο θα είναι το μέλλον της σύμβασης; 

Α. Η σύμβαση διακόπτεται και το υπόλοιπο αυτής επαναδημοπρατείται κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Προϊστάμενη Αρχή  

Β. Η σύμβαση συνεχίζεται κατόπιν διαπιστωτικής πράξης της Προϊσταμένης Αρχής χωρίς 

όμως ο αρχικός ανάδοχος να απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου 

Γ. Η σύμβαση συνεχίζεται κατόπιν διαπιστωτικής πράξης της Προϊσταμένης Αρχής και ο 

αρχικός ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου 

Δ. Η σύμβαση συνεχίζεται ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, διαπιστωτική 

πράξη της Προϊσταμένης Αρχής και τελικής έγκρισής της από τον κύριο του έργου, όμως ο 
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αρχικός ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου και για 

τον λόγο αυτόν η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται μέχρι την ολοκλήρωση του 

έργου  

 

14. Όταν η προσφορά, που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, η αναθέτουσα αρχή: 

Α. Καλεί τον προσφέροντα για διευκρινίσεις πριν την απορρίψει 

Β. Απορρίπτει άμεσα την προσφορά ως αφερρέγγυα 

Γ. Επιβάλλει πρόστιμο στον προσφέροντα 

Δ. Κρίνει την προσφορά κατ’ ελεύθερη εκτίμηση 

 

15. Δημόσιο έργο είναι: 

Α. Η πραγματοποίηση ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού που έχει 

ως προορισμό την ικανοποίηση μιας τεχνικής ή οικονομικής λειτουργίας 

Β. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων 

Γ. Η κατασκευή που συνδέεται άμεσα με το έδαφος 

Δ. Η επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση πραγμάτων από δημόσιο φορέα 

 

16. Κατά τη διενέργεια ανταγωνιστικού διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή δύναται: 

Α. Να διαπραγματεύεται τις τιμές για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Β. Να κατακυρώνει τη σύμβαση σε περισσότερους από έναν προεπιλεγέντες. 

Γ. Να ζητάει βελτιωμένες προσφορές από τους προεπιλεγέντες.  

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

17. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες επιφέρει ακυρότητα σύμβασης που έχει 

συναφθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης: 

Α. Παράλειψη σύνταξης συμφωνητικού. 

Β. Κλήση σε υποβολή προσφοράς μόνο ενός οικονομικού φορέα. 

Γ. Παράλειψη δημοσίευσης της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δ. Κατακύρωση για ποσό μικρότερο των 2.500 ευρώ. 

 

18. Είναι δυνατή κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης έργου η εκτέλεση από τον 

ανάδοχο κατεπειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών; 
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Α. Όχι, διότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας επιβάλλει την προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι συμμετείχαν κατά τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης    

Β. Όχι, διότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας επιβάλλει την προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην οποία θα κληθούν όσοι κρίνει η αναθέτουσα αρχή ότι 

μπορούν άμεσα να ανταποκριθούν στην εκτέλεση των εργασιών αυτών  

Γ. Ναι, μπορεί να εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου ή τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η εκτέλεσή 

τους πριν ή και μετά από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του 

ποσού που αντιστοιχεί στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Δ. Ναι, μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

 

19. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου: 

Α. Υποβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εκτελείται υποχρεωτικά από τον 

εργολάβο. 

Β. Υποβάλλεται από τον εργολάβο και αποτελεί αυτόματα το αναλυτικό πρόγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

Γ. Υποβάλλεται από τον εργολάβο και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 

έργου μετά την έγκρισή του από τον φορέα κατασκευής. 

Δ. Υποβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εκτελείται υποχρεωτικά από τον 

εργολάβο μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων. 

 

20. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί μετά την 

πάροδο της οριακής προθεσμίας; 

Α. Ναι, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή και 

αφού προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου  

Β. Ναι, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Γ. Όχι, μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται υποχρεωτικά  

Δ. Όχι, μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται υποχρεωτικά με 

απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

 

21. Το Πανεπιστήμιο Π προκήρυξε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την 

ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων του για ένα (1) έτος, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη 
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βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.099.923,56 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι: 

Α. Δημοσία σύμβαση έργου  

Β. Δημοσία σύμβαση προμήθειας   

Γ. Σύμβαση εργασίας 

Δ. Δημοσία σύμβαση υπηρεσίας 

 

22. Στον οικονομικό φορέα - ανάδοχο σύμβασης προμήθειας, που κηρύσσεται 

έκπτωτος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, επιβάλλεται: 

Α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

Β. Αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και είσπραξη εντόκως της 

προκαταβολής που χορηγήθηκε  

Γ. Αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, είσπραξη εντόκως της 

προκαταβολής που χορηγήθηκε και καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις 

βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως 

Δ. Υποχρεωτικά ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και δυνητικά η είσπραξη 

εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε ή καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως 

 

23. Για την ύπαρξη Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και συνεπώς για τον 

χαρακτηρισμό μιας νομικής οντότητας ως αναθέτουσας αρχής: 

Α. Αρκεί η ίδρυση ενός νομικού προσώπου από το Κράτος ή Ο.Τ.Α. που επιδιώκει σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος, 

Β. Αρκεί η χρηματοδότηση του εν λόγω νομικού προσώπου από το Κράτος ή Ο.Τ.Α. σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50% και η επιδίωξη κέρδους στην αγορά με όρους ανταγωνισμού 

Γ. Αρκεί η διοίκηση του νομικού προσώπου που επιδιώκει σκοπό δημοσίου συμφέροντος να 

διορίζεται από το Κράτος ή τον Ο.Τ.Α. 

Δ. Αρκεί το νομικό πρόσωπο να υπάγεται στον δημόσιο τομέα και να ελέγχονται οι 

οικονομικές του καταστάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών 

 

24. Ο Α, η προσφορά του οποίου για την ανάθεση σύμβασης για την κατασκευή 

θαλάμων νοσηλείας στο Νοσοκομείο Β αξίας 280.000 ευρώ απορρίφθηκε, ενώ 

προκρίθηκε η προσφορά του Γ, ασκεί προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία 

Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων) πρώην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών). Κύρια επιδίωξη του Α είναι να εμποδίσει την υπογραφή της σύμβασης 

του Νοσοκομείου με τον Γ. 

Α. Ο Α πρέπει να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης της πράξης ανάθεσης από το αρμόδιο 

Διοικητικό Εφετείο 

Β. Ο Α πρέπει να ζητήσει προσωρινά μέτρα από την ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) για να 

εμποδίσει την υπογραφή της σύμβασης 

Γ. Ο Α μπορεί να διαμαρτυρηθεί έντονα στον Διοικητή του Νοσοκομείου για την ανάθεση της 

σύμβασης στον Γ 

Δ. Ο Α δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από τα παραπάνω, επειδή η προδικαστική προσφυγή 

εμποδίζει την υπογραφή της σύμβασης 

 

25. Στον κλειστό διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έχουν δικαίωμα 

υποβολής προσφοράς: 

Α. Όλοι όσοι θεωρούν ότι έχουν τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη προσόντα για να 

αναλάβουν την εκτέλεσή της 

Β. Μόνο εκείνοι που καλούνται από την αναθέτουσα αρχή να υποβάλουν προσφορά μετά 

από προεπιλογή 

Γ. Μόνο εκείνοι στους οποίους κατέληξε η αναθέτουσα αρχή μετά από διάλογο μαζί τους για 

τις ανάγκες της 

Δ. Μόνο εκείνοι που καλούνται με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για διαπραγμάτευση με 

την αναθέτουσα αρχή 

 

26. Η ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου γίνεται: 

Α. Μόνο με δημόσιο διαγωνισμό 

Β. Εξαρτάται από τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής 

Γ. Αποκλειστικά με εντολή του δημόσιου φορέα στον ανάδοχο του έργου 

Δ. Με τους τρόπους που ορίζει ο ν.4412/2016 

 

27. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί το δημόσιο Νοσοκομείο Α να 

προβεί σε ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση δίχως 

προκήρυξη, προκειμένου να κατασκευαστεί από τον Β μια νέα πτέρυγα θαλάμων, την 

οποία το Νοσοκομείο έχει άμεση ανάγκη, επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών 

του: 

Α. Όταν όλες οι προσφορές, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη διαγωνισμού 

που προηγήθηκε, είναι μη κανονικές ή είναι απαράδεκτες 
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Β. Όταν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την κατασκευή, επειδή η προηγούμενη Διοίκηση 

του Νοσοκομείου αμέλησε να κινήσει τη σχετική διαδικασία 

Γ. Όταν ο Β διαθέτει τα ποιοτικά καλύτερα τεχνικά συνεργεία και προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή 

Δ. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

 

28. Ο Δήμος Αθηνών αναθέτει στην τεχνική του υπηρεσία τη μελέτη και κατασκευή 

ενός πεζόδρομου μέσα στην περιφέρειά του. 

Α. Πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργου 

Β. Είναι δημόσια σύμβαση εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών 

Γ. Πρόκειται για δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

29. Απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της δεν υπερβαίνει: 

Α. Τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 

Β. Τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 

Γ. Τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ 

Δ. Το αντίστοιχο ενωσιακό κατώφλι 

 

30. Ο δήμος Φ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, επιβάλλει σε ανάδοχο 

σύμβασης προμήθειας την κύρωση της έκπτωσης λόγω μη εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. Την απόφαση αυτή ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να προσβάλει: 

Α. Με προσφυγή ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. 

Β. Με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 60 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης 

Γ. Με αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης 

Δ. Με προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων) πρώην 

ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 
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ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης 

 

31. Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, οι 

αναθέτουσες αρχές ακολουθούν: 

Α. Τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας.  

Β. Τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας.  

Γ. Τους κανόνες της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

Δ. Τους κανόνες της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση 

 

32. Με την προκήρυξη στον κλειστό διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή: 

Α. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται σε τρεις το ελάχιστον 

Β. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται σε πέντε το ελάχιστον 

Γ. δεν έχει τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων 

Δ. μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων ανάλογα με τις περιστάσεις 

 

33. Η κατασκευαστική κοινοπραξία (σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών 

επιχειρήσεων) για την εκτέλεση έργου, που ανέλαβε μια από τις κοινοπρακτούσες 

εταιρίες, είναι επιτρεπτή αν: 

Α. Στην κοινοπραξία αυτή την πλειοψηφία τουλάχιστον κατά 60% έχει η ανάδοχος 

εργοληπτική εταιρία και εγκριθεί το κοινοπρακτικό από την Προϊσταμένη Αρχή 

Β. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 και 76 του 

ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής αντίστοιχα, έχει εγκριθεί το 

κοινοπρακτικό από την Προϊσταμένη Αρχή και η ανάδοχος εργοληπτική εταιρία έχει το 50% 

τουλάχιστον  

Γ. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 και 76 του 

ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής αντίστοιχα  

Δ. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 και 76 του 

ν.4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής αντίστοιχα και η ανάδοχος 

εργοληπτική εταιρία έχει την πλειοψηφία τουλάχιστον κατά 75%   

 

34. Παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης δημόσιου έργου δίχως 

αναθεώρηση είναι δυνατή: 

Α. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του εργολάβου. 
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Β. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του 

έργου. 

Γ. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. 

Δ. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 

35. Διοικητής ΝΠΔΔ παραγγέλνει τηλεφωνικά μελάνι για τα φωτοτυπικά μηχανήματα 

του γραφείου του και του γραφείου των συνεργατών του συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. 

Πρόκειται για: 

Α. Δημόσια Σύμβαση 

Β. Διοικητική Σύμβαση 

Γ. Τίποτα από αυτά 

Δ. Σύμβαση παραχώρησης 

 

36. Η συμφωνία πλαίσιο είναι:  

Α. Μία προσωρινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός 

οικονομικού φορέα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πριν την έναρξη της κύριας 

διαγωνιστικής διαδικασίας  

Β. Μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός οικονομικού 

φορέα μετά τη λήξη σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής 

διαδικασίας με το αυτό αντικείμενο    

Γ. Μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός οικονομικού 

φορέα με σκοπό τον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να 

συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου 

ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες 

 

Δ. Μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός οικονομικού 

φορέα και αφορά σύναψη σύμβασης με όρους που δεν θα διέπονται από το εθνικό και 

ενωσιακό νομικό πλαίσιο  

 

37. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό: 

Α. Όταν υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά 

Β. Όταν δεν προσφέρθηκε από κανέναν διαγωνιζόμενο έκπτωση μεγαλύτερη του 20% του 

προϋπολογισμού 

Γ. Όταν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης 

Δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
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38. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών σε δημόσια σύμβαση έργου εκδίδεται 

πάντα από: 

Α. Τον κύριο του έργου 

Β. Το όργανο επίβλεψης 

Γ. Την Προϊσταμένη Αρχή 

Δ. Τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

39. Η εταιρεία Α συνάπτει σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών με αντικείμενο την 

κατασκευή και εκμετάλλευση γέφυρας που ενώνει ένα νησί με την υπόλοιπη 

ηπειρωτική χώρα. Το 45% του κόστους το καταβάλλει το Υπουργείο και το 55% η 

εταιρεία Α, η οποία και θα εισπράττει το ανάλογο τίμημα από τους χρήστες της 

γέφυρας για 20 χρόνια. Πρόκειται για: 

Α. δημόσια σύμβαση υπηρεσίας 

Β. δημόσια σύμβαση έργου 

Γ. σύμβαση παραχώρησης έργου  

Δ. σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας 

 

40. Στον κλειστό διαγωνισμό η διαδικασία εξελίσσεται: 

Α. σε δύο στάδια υποχρεωτικά 

Β. σε δύο στάδια κατά την επιλογή της αναθέτουσας αρχής 

Γ. σε τρία στάδια υποχρεωτικά 

Δ. σε τρία στάδια κατά την επιλογή της αναθέτουσας αρχής 

 

41. Το ΝΠΔΔ Ζ διαπιστώνει ότι ο ανάδοχος σύμβασης προμήθειας δεν παρέδωσε όλα 

τα υλικά σε εκτέλεση της υπογραφείσας μεταξύ τους σύμβασης προμήθειας. Σε ποιες 

ενέργειες οφείλει να προβεί; 

Α. Να καλέσει τον ανάδοχο με ειδική όχληση να ολοκληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση 

τάσσοντας ανάλογη προθεσμία 

Β. Να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας 

Γ. Να καλέσει τον ανάδοχο σε ακρόαση προκειμένου να αιτιολογήσει τη μη εκτέλεση της 

σύμβασης προμήθειας και στη συνέχεια, αν κριθούν μη βάσιμες οι αιτιάσεις του, να τον 

κηρύξει έκπτωτο  
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Δ. Να διακόψει με απόφασή του την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας και να του 

καταλογίσει το ποσό-αξία της προμήθειας που δεν παραδόθηκε 

 

42. Ο δήμος Β προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και με αντικείμενο την παροχή γευμάτων 

σε πολίτες του δήμου για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 350.000 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τι είδους σύμβαση είναι;   

Α. Δημόσια σύμβαση προμήθειας  

Β. Δημόσιας σύμβαση προμήθειας και δημόσια σύμβαση υπηρεσιών (μεικτή)   

Γ. Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών  

Δ. Σύμβαση Έργου  

 

43. Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου εκτέλεσης σύμβασης 

έργου, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει: 

Α. Να προσφύγει υποχρεωτικά σε διαδικασία νέας ανοικτής δημοπρασίας για το υπόλοιπο 

του έργου με τους ίδιους όρους του αρχικού διαγωνισμού   

Β. Να προσφύγει υποχρεωτικά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για το υπόλοιπο του 

έργου   

Γ. Να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο 

αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος, και να του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο 

ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό 

Δ. Να προσφύγει υποχρεωτικά σε απευθείας ανάθεση για το υπόλοιπο του έργου   

 

44. Παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης δημόσιου έργου με 

αναθεώρηση είναι δυνατή: 

Α. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του εργολάβου 

Β. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του 

έργου 

Γ. Όταν η καθυστέρηση της εκτέλεσης οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας 

Δ. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 

 

45. Όταν ένας οικονομικός φορέας – ανάδοχος της σύμβασης προμήθειας κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής: 
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Α. Πρέπει να του επιβληθεί υποχρεωτικά προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών για 3 χρόνια  

Β. Πρέπει να του επιβληθεί υποχρεωτικά προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών για 5 χρόνια  

Γ. Μπορεί (δυνητικά) να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών  

Δ. Μπορεί (δυνητικά) να του καταλογιστεί το διαφέρον, που προκύπτει εις βάρος της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα 

 

46. Πότε μπορεί ο ανάδοχος να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης; 

Α. Αν η αναθέτουσα αρχή καθυστερεί την πληρωμή των λογαριασμών του αναδόχου για 

διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την υποβολή τους  

Β. Αν σε διάστημα 3 μηνών μετά από την υπογραφή της σύμβασης δεν παραδοθούν στον 

ανάδοχο η μελέτη και τα έγγραφα του έργου  

Γ. Αν μετά από την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών 

περισσότερο από 3 μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου 

Δ. Τίποτα από αυτά. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης 

 

47. Μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου: 

Α. Ο εργολάβος προβαίνει σε έναρξη εργασιών εντός της οριζόμενης στη σύμβαση 

προθεσμίας. 

Β. Ο εργολάβος προβαίνει σε έναρξη εργασιών εντός του χρόνου που του ορίζει ο φορέας 

κατασκευής του έργου. 

Γ. Ο εργολάβος προβαίνει σε έναρξη εργασιών εφόσον κατέστη δυνατή η ανάπτυξη του 

εργοταξίου του. 

Δ. Ο εργολάβος προβαίνει σε έναρξη εργασιών εντός του χρόνου που του ορίζει το 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

 

48. Η υπεργολαβία είναι επιτρεπτή κατά τον νόμο αν:  

Α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα για την εκτέλεση του έργου προσόντα και ο ανάδοχος 

έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση εργολαβίας 

Β. Ο υπεργολάβος εγγυηθεί με υπογεγραμμένη σύμβαση στον κύριο του έργου την άρτια 

εκτέλεσή του και εκδοθεί σχετική προς τούτο διαπιστωτική πράξη από την Προϊσταμένη 

Αρχή  
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Γ. Ο υπεργολάβος υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο, την οποία θα εγκρίνει ο κύριος του 

έργου και η Προϊσταμένη Αρχή με πράξη αποδοχής  

Δ. Ο υπεργολάβος με δήλωσή του αποδεχθεί ενώπιον του κυρίου του έργου και της 

Προϊστάμενης Αρχής την αποδοχή της σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο 

 

49. Αν διαπιστωθούν επουσιώδεις ελλείψεις σε εργασίες που έχουν περατωθεί: 

Α. Η Προϊστάμενη Αρχή καλεί τον ανάδοχο να τις αποκαταστήσει ορίζοντας παράλληλα και 

το χρονικό προς τούτο διάστημα  

Β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει διαταγή προς τον ανάδοχο για την αποκατάστασή τους, 

ορίζοντας παράλληλα και το χρονικό προς τούτο διάστημα  

Γ. Η Προϊστάμενη Αρχή αποτιμά το κόστος αποκατάστασης των ελλείψεων και εκδίδει πράξη 

αφαίρεσης του σχετικού ποσού από το εργολαβικό αντάλλαγμα 

Δ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται στην Προϊστάμενη Αρχή την έκδοση απόφασης 

έκπτωσης του αναδόχου 

 

50. Μεικτές συμβάσεις είναι οι συμβάσεις: 

Α. Που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή 

προμήθειες) 

Β. Που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων παραχώρησης (έργα, ή 

προμήθειες) 

Γ. Στις οποίες οι οικονομικοί φορείς είναι Κοινοπραξίες    

Δ. Στις οποίες οι οικονομικοί φορείς είναι φυσικά πρόσωπα και Κοινοπραξίες  


