
Άρθρο 54

Τεχνικές προδιαγραφές

(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος

Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων,

των υπηρεσιών ή των αγαθών.

Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  μπορεί  επίσης  να  αναφέρονται  στη  συγκεκριμένη  διαδικασία  ή  μέθοδο

παραγωγής  ή  παροχής  των  ζητούμενων  έργων,  αγαθών ή  υπηρεσιών  ή  σε  ειδική  διαδικασία  άλλου

σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους

υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με

την αξία και τους σκοπούς της.

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  μπορούν  επίσης  να  καθορίζουν  αν  απαιτείται  μεταβίβαση  δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό

είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται με τρόποώστε να

λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους

χρήστες.

Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις πρσβασιμότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης,

οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  όσον αφορά τα  κριτήρια  προσβασιμότητας για  άτομα με  αναπηρίες  ή  τον

σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.

2.Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία

σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα

των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

3.Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

α)  ως  επιδόσεις  ή  λειτουργικές  απαιτήσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  περιβαλλοντικών

χαρακτηριστικών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  παράμετροι  είναι  επαρκώς  προσδιορισμένες  ώστε  να

επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες

αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,

β)  με  παραπομπή  σε  τεχνικές  προδιαγραφές και,  με  σειρά  προτεραιτότητας,  σε  εθνικά πρότυπα  που

αποτελούν  μεταφορά  ευρωπαϊκών  πρότυπων,  σε  ευρωπαϊκές  τεχνικές  εγκρίσεις,  σε  κοινές  τεχνικές

προδιαγραφές,  σε  διεθνή  πρότυπα,  σε  άλλα  τεχνικά συστήματα αναφοράς  που  έχουν  θεσπιστεί  από

ευρωπαϊκούς  οργανισμούς  Τυποποίησης  ή  -όταν αυτά  δεν  υπάρχουν  σε  εθνικά  πρότυπα,  σε  εθνικές

τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και

της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον

όρο ή «ισοδύναμο»,

γ) ως επιδόσεις  ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα Οριζόμενα στην περίπτωση α', με παραπομπή, ως

τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές

που αναφέρονται στην περίπτωση β' ,

δ)  με  παραπομπή  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β'  για  ορισμένα

χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην
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περίπτωση α' για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

4.Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν

μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα

προϊόντα  ή τις  υπηρεσίες  που παρέχονται  από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού

σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως

αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω

μνεία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και κατανοητή

περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από

τον όρο «ή ισοδύναμο».

5.Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που

αναφέρονται  στην  περίπτωση  β'  της  παρ.  3,  δεν  απορρίπτει  προσφορά  με  την  αιτιολογία  ότι  τα

προσφερόμενα  έργα,  αγαθά ή  οι  υπηρεσίες  δεν  πληρούν τις  τεχνικές  προδιαγραφές στις  οποίες  έχει

παραπέμψει,  εφόσον  ο  προσφέρων  αποδεικνύει  στην  προσφορά  του,  με  κάθε  ενδεδειγμένο  μέσο,

συμπεριλαμβανομένων των  αποδεικτικών  μέσων που  αναφέρονται  στο  άρθρο  56,  ότι  οι  λύσεις  που

προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόποτις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

6.Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παρ. 3

για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις,

δεν  απορρίπτει  προσφορά  έργων,  αγαθών  ή  υπηρεσιών  που  πληρούν  ένα  εθνικό  πρότυποτο  οποίο

αποτελεί  μεταφορά  ευρωπαϊκού  προτύπου,  μία  ευρωπαϊκή  τεχνική  έγκριση,  μία  κοινή  τεχνική

προδιαγραφή,  ένα  διεθνές  πρότυποή  ένα  τεχνικό  πλαίσιο  αναφοράς  που  έχει  εκπονηθεί  από  έναν

ευρωπαϊκό οργανισμό Τυποποίησης,  εφόσον οι  εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις  επιδόσεις  ή τις

λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και

εκείνων  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  56,  ότι  το  έργο,  η  αγαθό  ή  η  υπηρεσία  που  πληροί  το

πρότυποανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα

αρχή.

7.Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης κατά το άρθρο 61.

8.Ειδικά  για  τις  συμβάσεις  έργων,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων

μπορούν  να  εγκρίνονται  προδιαγραφές  και  κανονισμοί  που  αναφέρονται  στον  τρόποκατασκευής  των

έργων και στην ποιότητα, στον τρόποσύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών

κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι

υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια. [1]

9.Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση

των τεχνικών προδιαγραφών οι  αναθέτουσες  αρχές  λαμβάνουν υπόψη τις  ενιαίες  προδιαγραφές που

εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και αναρτώνται

στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης η οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι

τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  είτε  από  την  αναθέτουσα  αρχή  είτε  από  την  ΚΑΑ.  Αν  έχουν

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από

την ΚΑΑ.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣα/37269/ΦΝ429.1/14.08.2017 (ΦΕΚ 2984/30.08.2017 τεύχος Β'):

Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση).
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