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 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείµενη νοµοθεσία µε τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. 
 
  β. Το (β) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος της µερίδας 
αποθέσεων «Πόροι Φαρµακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη αναγκών της 
441 ΑΒΥΥ. 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’αριθ 01/2019, για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
παραγωγική  λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ανοικτού 
κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ(CPV 48000000-8). 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 του ν.4412/16, 
που αναφέρεται στους συνοπτικούς διαγωνισµούς, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).  
 
 3. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 
14.22032%  υπέρ τρίτων.   
 
 4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
«Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & Fax 
210 3451620. 

 
 5. Η ηµεροµηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισµού: 
είναι η 28η Ιανουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00. 
 
 6. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr/. 
 
 7. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης περιλαµβάνουν την 
παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα «Α» έως «∆» Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 



 8. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι 
(6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 
 9. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη 
δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, 
ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
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 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2019 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ  

 
 
 
 

Η Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ αριθ. 01/2019 για την προµήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος ανοικτού κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ 
 
 

Εκτιµώµενης αξίας  28.225,80 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24 % ), 

 
 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  
α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ            
 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως : 
 
 α. Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆» 
 β. Ν. 2121/1993 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα» 

γ. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 
 δ. Ν. 3861/10 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
 ε. Ν. 3918/11 «Σύστηµα Προµηθειών Υγείας» 
 στ. Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» 
 ζ. παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές» 

η. Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις 
 θ. Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   
 ι. Ν. 4270/14 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας - ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» 
 ια. Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία»    
 ιβ. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ιγ. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
 ιδ. Π∆ 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
 ιε. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
 
Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθέτουσα αρχή: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού /  

Γραφείο Προµηθειών 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174 
Ταχ.Κωδ.: 17778 
Τηλ.: 210 3451620 
Telefax: 210 3451620 
E-mail: 441abyy.promith@gmail.com 
Πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος 
 
Άρθρο 2ο : Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 
 
 Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από τη διατεθείσα µε τη Φ.831.3/400/1363107/ 
Σ.3845/03 Οκτ 18/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο πίστωση σε βάρος της µερίδας αποθέσεων «Πόροι 
Φαρµακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και νόµιµων κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων. 
Το είδος της προµήθειας κατατάσσεται στον κώδικα κοινού λεξιλογίου δηµόσιων 
συµβάσεων (CPV) : 48000000-8 . 
 
Άρθρο 3ο : Αντικείµενο της Σύµβασης – Προθεσµία Υλοποίησης 

 
 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό µειοδοτικό 
διαγωνισµό υπ’ αριθ. 01/2019, για την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ανοικτού 
κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ, το οποίο θα εκµεταλλεύεται 
την υφιστάµενη υλικοτεχνική υποδοµή της Μονάδας. Το υφιστάµενο σύστηµα 
διαχείρισης υγειονοµικού υλικού της 441 ΑΒΥΥ καθώς και οι λειτουργικές και τεχνικές 
απαιτήσεις του αντικειµένου της σύµβασης περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Α» και 
«Β» τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της 
σύµβασης εν όλω ή εν µέρει υπεργολάβους. 
 
 3. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται 
σε δώδεκα (12) µήνες, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Οι αποκλειστικές 
τµηµατικές προθεσµίες της προµήθειας αναφέρονται στο άρθρο 26. 
 
Άρθρο 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης 
 
 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 ν.4412/16, που 
αναφέρεται στους συνοπτικούς. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 2. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 του ν.4412/16). 
 



Σελίδα 5 
 

 

 
Άρθρο 5ο : Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα 

 
 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος. 
 
 2. Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 28 
Ιανουαρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. 
 
 3. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
 4. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr/. 
 
Άρθρο 6ο : Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
  α Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
 
  β. ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν. 
 
  γ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την 
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 



Σελίδα 6 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ       
 
Άρθρο 7ο : Έγγραφα της Σύµβασης 
 
 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης αποτελούνται από 
την παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής, ήτοι: 
 
  α. Παράρτηµα «Α»: Περιγραφή Υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ 
  β. Παράρτηµα «Β»: Περιγραφή Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων 
υπό Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ 
  γ. Παράρτηµα «Γ»: Φύλλο Συµµόρφωσης – Αποδοχής των Λειτουργικών 
και Τεχνικών Απαιτήσεων υπό Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού 
Υλικού. 
  δ. Παράρτηµα «∆»: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
 
Άρθρο 8ο : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 
Άρθρο 9ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, 
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:  
   
  α. Κράτος-µέλος της Ένωσης.  
 
  β. Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).  
 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 
που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας καθώς και  
 
  δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα ανάπτυξης λογισµικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εµπειρία. 
 
 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρων. 
 
Άρθρο 10ο : Εγγυήσεις Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
 
 1. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν.4412/16, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ. 
 
 2. Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, 
υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
Φ.Π.Α. 
 
 3. Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα 
οριζόµενα στοιχεία στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 11ο : Λόγοι Αποκλεισµού 
 
 1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους αναφερόµενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους. 
 
 2. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/16, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
 
Άρθρο 12ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 

 
 1. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο της σύβασης.  
 
 2. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 3. Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µµητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους.  
 
Άρθρο 13ο : Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 
 
 1. Όσον αφορά την επαγγελµατική ικανότητα θα πρέπει οι οικονοµικοί φορείς 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς 
τουλάχιστον τρείς (3) προµήθειες συναφούς αντικειµένου, συνολικής συµβατικής αξίας 
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ίσης µε το 100% της προσυπολογιζόµενης δαπάνης, αποδεικνυόµενων µε αντίστοιχα 
τιµολόγια. 
 
 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει οµάδα εργασίας που θα επιφορτιστεί 
µε την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, αποτελούµενη από 1 υπεύθυνο έργου 
και 2 προγραµµατιστές – αναλυτές, µε πολυετή εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού και 
ανάπτυξης λογισµικού, αποδεικνυόµενων µε προσκόµιση αναλυτικών βιογραφικών 
σηµειωµάτων και δικαιολογητικών που να αποδεικνύεται η κατάρτιση µε το γνωστικό 
αντικείµενο της προµήθειας. 
 
Άρθρο 14ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 
 
 1. Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν 
ως ∆ικαιολογητικό Συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
  α. ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της 
παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16). 
 
  β. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 της παρούσας. 
 
 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να 
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της 
επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Άρθρο 15ο : Κατάρτιση και Περιεχόµενα Προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στα Παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. 
Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην 441 ΑΒΥΥ, έγκαιρα 
και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16). 
 
 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα και διορθώσεις. 
 
 3. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 
ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν: 
 
  α. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
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δικαιολογητικά (παράγραφος 5 παρόντος άρθρου) σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
 
  β. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
 5. Ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:  
 
  α. Συµπληρωµένο το Φύλλο Συµµόρφωσης µε τις Λειτουργικές και 
Τεχνικές Απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας 
 
  β. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος «∆» της παρούσας. 
 
  γ. Την εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 10 της παρούσας. 
 
 6. Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, περιέχει 
την οικονοµική προσφορά. Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την 
προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία του προς προµήθεια έργου, 
θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ήτοι 14,22032%, τις οποίες επιβαρύνεται ο προµηθευτής, εκτός από 
τον ΦΠΑ. 
 
Άρθρο 16ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 180 ηµερολογιακές 
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς 
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 
Άρθρο 17ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.4412/16, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη του 
διαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό. 
 
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα 
στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών 
καταγράφονται σε πρακτικό. 
 
 3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών 
προσφορών. 
 
 4. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση του 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών) 
επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής (παράγραφος 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/16), η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.  
 
 6. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 
της παρούσης. 
 
Άρθρο 18ο : Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 
σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
«προσωρινό πάροχο προµήθειας», να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στο άρθρο 14 (Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή 
Προσφορών) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 11 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 12 και 13 αυτής.  
 
 2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή.  
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 3. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
 4. Αν µετά κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησης του. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
 5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαµβανόµενα στον ν.4412/16. 
 
 6. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα οικονοµική 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
  α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 
  β. ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
 
  γ. Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα 
µε τα άρθρα 11, 12 και 13 της παρούσας.  
 
 7. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή 
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται. 
 
 8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
 
 9. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 19ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 
 1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν 
λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο 19. 
 
 2. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
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  α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο 
άρθρο 19 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
 
  β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 19. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 
του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό 
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
 4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, 
µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
Άρθρο 20ο : Ενστάσεις 
 
 1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:  
 
  α. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης 
και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα.  
 
  β. Κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηµεροµηνία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
 
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν.4412/16, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. 
 
Άρθρο 21ο : Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 
 Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν.4412/16, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 
Άρθρο 22ο : Εκτέλεση Σύµβασης 
 
 1. Η σύµβαση καταρτίζεται από το γρ. προµηθειών της 441 ΑΒΥΥ και 
υπογράφεται από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους 
της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που 
έγινε αποδεκτή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
 2. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

���� Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
���� Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
���� Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
���� Το αντικείµενο της σύµβασης (είδος και την ποσότητα των 

προµηθευόµενων ειδών περιγραφή εργασίας). 
���� Το χρονοδιάγραµµα. 
���� Τη χρονική διάρκεια εγγυηµένης λειτουργίας προµήθειας. 
���� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
���� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης. 
���� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του 

αναδόχου 
 
 3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του ν.4412/16: 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού είδους, 
η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται 
ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια 
είδη. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 23ο : Τροποποίηση – Λύση Σύµβαση 
 
 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 24ο : Πληρωµή 

 
 1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί για το 10% της 
συµβατικής αξίας µετά την ολοκλήρωση της Φάσης Φ1, για το 40% µετά την 
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ολοκλήρωση της Φάσης Φ2 και το υπόλοιπο 50% µετά την παραλαβή της Φάσης Φ3 
και την οριστική παραλαβή της προµήθειας. 
 
 2. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από το Στρατιωτικό Φαρµακείο 
Αθηνών σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του 
προµηθευτή και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, µε βάση τα παρακάτω 
δικαιολογητικά 

 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της φάσης που αφορά η πληρωµή 
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, εγκεκριµένο σύµφωνα µε το άρθρο 219 του 
ν.4412/16. 
 
  β. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 
  γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
  δ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό που ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 3. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 
 

Υπέρ ΜΤΣ 4,00% 
Υπέρ ΤΑΣ 8,00% 
Υπέρ ΒΑΜ 2,00% 
Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0836% 
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου 0,01672 
ΣΥΝΟΛΟ 14,22032% 

 
4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος (Φ.Ε.) 

ποσοστού 8%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, 
ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Άρθρο 25ο : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις 
 
 1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, στην περίπτωση του άρθρου 105 του ν.4412/16, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
 2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, 
µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από 
το άρθρο 74 του ν.4412/16 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων. 
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 3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου / παρόχου 
υπηρεσιών µετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύµβαση και πριν τη λήξη 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 4. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα. 
 
 5. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες 
παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής 
και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 6. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε την 
αµοιβή του παρόχου υπηρεσιών. 
 
 7. Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το 
δικαίωµα να κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο. 
 
Άρθρο 26ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη 
 
 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση, εγκατάσταση και 
θέση σε παραγωγική λειτουργία του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 
ανοικτού κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 
συνολικού χρόνου δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της συµβάσεως. 
 
 2. Η περιγραφή, χρονική διάρκεια και αλληλουχία των φάσεων οργάνωσης της 
υλοποίησης ως εξής: 
 

Φάση ∆ιάρκεια Τίτλος Φάσης Προαπαιτούµενα έναρξης 
φάσης 

Φ1 1 µήνας Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη 
Εφαρµογής 

Έναρξη µε την υπογραφή 
της σύµβασης 

Φ2 7 µήνες 
Σχεδιασµός – Ανάπτυξη – 
Παραµετροποίηση του λογισµικού Έναρξη µε τη λήξη της Φ1 

Φ3 4 µήνες 

Έλεγχος καλής λειτουργίας, 
αποσφαλµάτωση και βελτίωση του 
ΠΣ – εκπαίδευση χρηστών – 
µεταφορά δεδοµένων 

Έναρξη µε τη λήξη της Φ2 
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 3. Η παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται από επιτροπή που 
συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους µε παρατηρήσεις –
απόρριψης των ειδών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 
 4. Για τις περιπτώσεις µη παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης µέσα 
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, απόρριψη συµβατικών 
υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 206 και 
213 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 27ο : Προσφυγές 
 
 Ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 205 του ν.4412/16, µπορεί κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 
206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση 
της σχετικής απόφασης.  
 
Άρθρο 28ο : Εγγυηµένη Λειτουργία Προµήθειας 
 
 1. Η ζητούµενη περίοδος εγγύησης (δωρεάν συντήρησης) είναι ένα (1) έτος 
από την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. 
 
 2. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής 
λειτουργίας του Συστήµατος µέσω της άµεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε 
αναγγελίες βλαβών/προβληµάτων και της άµεσης αποκατάστασης αυτών.  
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Περιγραφή Υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ 
«Β» Περιγραφή Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων υπό Ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ 
«Γ» Φύλλο Συµµόρφωσης – Αποδοχής των Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων 
υπό Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 
«∆» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα, 3 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ  
Φ.600.16/1/19/Σ.1  
«Α» Περιγραφή Υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 441 ΑΒΥΥ 

 
 
 1. Στο παρόν περιγράφεται η οργανωτική και χωροταξική δοµή του 
συστήµατος προµήθειας – παραγωγής και διαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού της 441 
ΑΒΥΥ (συνοπτικά θα αναφέρεται εφεξής ως σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού 
Υλικού), της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής και των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (ΠΣ) που το υποστηρίζουν, των αρχών και του τρόπου λειτουργίας του 
καθώς και της ανάλυσης των διαδικασιών που το ορίζουν.  
 
 2. Αποστολή της 441 ΑΒΥΥ είναι η παραλαβή και υλοποίηση περιοδικών 
αιτήσεων αναγκών σε Υγειονοµικό Υλικό (ΥΥ). Όλοι οι φορείς, οργανισµοί και 
στρατιωτικές Μονάδες που προµηθεύονται υγειονοµικό υλικό από την 441 ΑΒΥΥ, θα 
αναφέρονται, στο εξής για συντοµία ως «πελάτες».  
 
 3. Για την υλοποίηση της αποστολής της η 441 ΑΒΥΥ προβαίνει στις εξής 
ενέργειες:  

 
  α. Προµήθεια υγειονοµικού υλικού από προµηθευτές του εµπορίου. 
 
  β. Παρακολούθηση της στάθµης και των ηµεροµηνιών λήξης των ΠΑ σε 
ΥΥ  
 
  γ. Επιστροφή υγειονοµικού υλικού σε προµηθευτές.  
 
  δ. Παραλαβή, χρέωση και εναποθήκευση άχρηστου υγειονοµικού υλικού, 
το οποίο επιστρέφεται από τους πελάτες, µε σκοπό την µελλοντική του εκποίηση. 
 
  ε. Παραλαβή, χρέωση και εναποθήκευση εύχρηστου υγειονοµικού 
υλικού που επιστρέφονται από τους πελάτες, µε σκοπό την επαναχορήγησή του. 
 
  στ. Παραγωγή φαρµακοεπιδεσµικού υλικού από τα ΦΕ και στην συνέχεια 
η παραλαβή, χρέωση και διακίνησή του από το Λογιστήριο Υλικού – Γενική ∆ιαχείριση 
Υγειονοµικού Υλικού. 
 
  ζ. Πραγµατοποίηση ελέγχων σε Α΄ ύλες, υλικά συσκευασίας και 
προϊόντα παραγωγής 441 ΑΒΥΥ από το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου των ΦΕ. 
 
  η. ∆ιακίνηση του Μείζονος Σηµασίας Υγειονοµικού Υλικού (ΜΣΥΥ). 
 
  θ. Τήρηση υγειονοµικών συλλογών έκτακτων αναγκών. 
 
  ι. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων προµηθειών – χορηγήσεων, τόσο για 
εσωτερική χρήση (προγραµµατισµός και πρόβλεψη αναγκών προµηθειών – 
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χορηγήσεων – παραγωγής ΦΕ), όσο και για εξωτερική (ενηµέρωση προϊστάµενων 
διευθύνσεων). 
 
 4. Η λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού της 441 
ΑΒΥΥ επιτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: 

 
  α. Λογιστήριο Υλικού – Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού: Είναι το  
τµήµα µε αρµοδιότητες την παραλαβή, χρέωση, εναποθήκευση, διαχείριση και 
διακίνηση του Υγειονοµικού Υλικού (ΥΥ) καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων 
λογιστικών παραστατικών. 
 
  β. Φαρµακευτικά Εργαστήρια (ΦΕ): Είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 
αριθµού φαρµακευτικών προϊόντων και επιδεσµικού υλικού, τα οποία µε το πέρας της 
διαδικασίας παραγωγής παραλαµβάνει και χρεώνεται η Γενική ∆ιαχείριση 
Υγειονοµικού Υλικού για να τα χορηγήσει στους πελάτες. Επιπλέον, τα ΦΕ υλοποιούν 
ποιοτικούς ελέγχους επί Α΄ υλών, υλικών συσκευασίας και παραχθέντων προϊόντων. 

 
  γ. Γραφείο Προµηθειών: Παραλαµβάνει αιτήσεις προµήθειας 
υγειονοµικού υλικού από την Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού και τα ΦΕ και 
αναλαµβάνει την προµήθεια των αιτούµενων υλικών από προµηθευτές του εµπορίου. 
 
  δ. Προϊστάµενος Εφοδιασµού ∆ιαχειρίσεων (ΠΕ∆): Το Λογιστήριο Υλικού 
– Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΠΕ∆. Ο 
ΠΕ∆ επιπλέον έχει ενηµέρωση και εικόνα από την λειτουργία των άλλων τµηµάτων 
(Φαρµακευτικά Εργαστήρια – Γραφείο Προµηθειών). 
 
  ε. Γενική εποπτεία και διοίκηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Υγειονοµικού Υλικού την κατέχει ο ∆ιοικητής της 441 ΑΒΥΥ. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Σχεδιάγραµµα 1 Οργανωτική ∆οµή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 
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 5. Η παρούσα κατάσταση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υλικοτεχνικής 
Υποδοµής της 441 ΑΒΥΥ, είναι η εξής: 
 
  α. Σύστηµα ERP, το οποίο υποστηρίζει τις διαδικασίες παραγγελίας - 
προµήθειας υλικών από το εµπόριο, έκδοσης παραστατικών παραλαβής – 
επιστροφής – χορήγησης ΥΥ, παραγωγής φαρµακοεπιδεσµικού υλικού από τα ΦΕ και 
παρακολούθησης ΠΑ. Η Βάση δεδοµένων του συστήµατος είναι  Oracle 10g και η 
ανάπτυξη της εφαρµογής έχει πραγµατοποιηθεί µε Powerbuilder. 
 
  β. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αποθήκης (WMS), το οποίο υποστηρίζει τις 
διαδικασίες παρακολούθησης αποθέµατος ΥΥ, παραλαβής ΥΥ (από προµηθευτές του 
εµπορίου ή επιστροφές πελατών), αποθήκευσης του ΥΥ σε συγκεκριµένες θέσεις 
αποθηκών, διακίνησης υλικού (ενδοδιακινήσεις µεταξύ των αποθηκών ή χορηγήσεις 
σε πελάτες), έκδοσης barcodes τόσο για το υλικό (GTIN-13) όσο και για τα επίπεδα 
συσκευασίας του (GTIN-14), µε βάση το πρότυπο GS1. Τα δεδοµένα της εφαρµογής 
βρίσκονται σε  βάση δεδοµένων Microsoft SQL Server 2008. 
 
 6. Η υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία υποστηρίζει τα ήδη εγκαταστηµένα ΠΣ 
αποτελείται από: 
 
  α. ∆ύο (2) Servers, στους οποίους είναι εγκαταστηµένες οι βάσεις 
δεδοµένων του ERP και του WMS. Ο ένας server (Xeon, 12 GB RAM) θα 
χρησιµοποιηθεί και για την εγκατάσταση του νέου ΠΣ. 
 
  β. NAS Server (Linux), για αποθήκευση backup files των 
προαναφερόµενων server σε 2 σκληρούς δίσκους σε διάταξη RAID 1. Το backup του 
υπό προµήθεια ΠΣ θα πραγµατοποιείται στον NAS Server. 
 
  γ. Network switches. 
 
  δ. Εσωτερικό δίκτυο (intranet) 30 θέσεων, το οποίο ελέγχεται από 
Domain Server (Windows Server 2003). Στον Domain Server αποθηκεύονται τα αρχεία 
των χρηστών του intranet (οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα τοπικά αρχεία του Η/Υ 
τους). 
 
  ε. Τέσσερα (4) τερµατικά χειρός Motorola MC55 (Windows Phone 6.5) µε 
δυνατότητα ανάγνωσης barcodes. 
 
  στ. Εκτυπωτές dot-matrix: (3 Epson FX-2190II, 1 Star LC2451, 1 Tally 
6090). 
 
  ζ. Εκτυπωτές laser (Hewlett Packard, Lexmark, Canon, Kyocera). 
 
  η. Εκτυπωτές inkjet (Hewlett Packard, Canon). 
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Αθήνα, 3 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ  
Φ.600.16/1/19/Σ.1  
«Β» Περιγραφή Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων υπό Ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 441 ΑΒΥΥ 
 
 1. Εισαγωγή  
 
  1.1 Στο παρόν περιγράφονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για τον 
σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την παραµετροποίηση – προσαρµογή 
του ΠΣ το οποίο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες της 441 ΑΒΥΥ σε ότι αφορά την 
παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, προµήθεια, εναποθήκευση, διακίνηση του υγειονοµικού 
υλικού και την έκδοση των αντίστοιχων δελτίων - παραστατικών - δικαιολογητικών.  
 
  1.2 Το υπό προµήθεια ΠΣ θα εγκατασταθεί ως αντικαταστάτης των 
υπαρχόντων ΠΣ και θα εκµεταλλεύεται όσο το δυνατό περισσότερο την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδοµή της 441 ΑΒΥΥ. Θα απαιτηθεί δε, η µεταφορά αποθηκευµένης 
πληροφορίας (migration) από τις βάσεις δεδοµένων των υπαρχόντων ΠΣ προς την 
βάση δεδοµένων του υπό προµήθεια ΠΣ.  
 
  1.3 Επιπροσθέτως, στο παρόν καθορίζονται και λοιπές απαιτήσεις που 
έπονται της εφαρµογής ενός νέου ΠΣ, όπως, η εκπαίδευση των χρηστών και των 
διαχειριστών του συστήµατος, ο έλεγχος καλής λειτουργίας του ΠΣ και η επιδιόρθωση 
των όποιων προβληµάτων προκύψουν κατά το χρονικό διάστηµα ελέγχου. 
 
 2. Γενικές Απαιτήσεις 
 
  2.1 Ως βάση για την ανάπτυξη του ΠΣ επιλέγεται η σουίτα εφαρµογών 
Odoo (Community ή Enterprise) και συγκεκριµένα η έκδοση 12 ή 11. Η χρήση, 
διανοµή και ανάπτυξη του πηγαίου κώδικά του Odoo θα διέπεται από τις αρχές των 
αδειών χρήσης AGPL η LGPL v3.0. 
 
  2.2 Το υπό προµήθεια ΠΣ προορίζεται να χρησιµοποιηθεί από 17 
χρήστες, οπότε θα απαιτηθεί και αντίστοιχος αριθµός αδειών χρήσης. 
 
  2.3 Το υπό προµήθεια ΠΣ πρέπει να υποστηρίζεται από πλήρες σύστηµα 
λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ασφαλούς επαναφοράς τους όταν απαιτηθεί. Τα 
αντίγραφα ασφαλείας θα αποθηκεύονται στον backup server της 441 ΑΒΥΥ µε 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. 
 
  2.4 Το υπό προµήθεια ΠΣ πρέπει να είναι συµβατό µε την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδοµή της 441 ΑΒΥΥ. Η εγκατάσταση του θα πραγµατοποιηθεί στον 
server Xeon της 441 ΑΒΥΥ.  
 
  2.5 Όλες οι οθόνες διεπαφής του χρήστη µε το υπό προµήθεια ΠΣ θα είναι 
στην ελληνική γλώσσα. 
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 3. Υποστηριζόµενα κυκλώµατα 
  Το υπό προµήθεια ΠΣ πρέπει να περιλαµβάνει κυκλώµατα µε τα οποία θα 
υποστηρίζονται η βασική αποστολή και οι λοιπές αρµοδιότητες της 441 ΑΒΥΥ. Τα 
κυκλώµατα αυτά είναι: 
 
  3.1 Κύκλωµα ∆ιαχείρισης Προµήθειας Υλικών (Purchases Management) 
από το εµπόριο, µέσω του Γραφείου Προµηθειών, το οποίο λαµβάνει αιτήµατα για 
προµήθεια υλικών από τµήµατα της 441 ΑΒΥΥ,  διαχειρίζεται τις προσφορές των 
προµηθευτών, πραγµατοποιεί παραγγελίες από το εµπόριο, παρακολουθεί την εξέλιξη 
της κατανάλωσης των διατιθέµενων πιστώσεων, συντάσσει δικαιολογητικά δαπανών 
προς πληρωµή καθώς και συντάσσει συµβάσεις µε τους προµηθευτές και 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

 
  3.2 Κύκλωµα ∆ιαχείρισης Αποθήκης [Warehouse Management System 
(WMS)] και ∆ιακίνησης Υλικού (Sales Management) το οποίο υποστηρίζει διαδικασίες 
της Γενικής ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού µε κύριες λειτουργίες τον έλεγχο στάθµης 
αποθέµατος υγειονοµικού υλικού και την αναπλήρωσή του, την ταυτοποίηση, 
κατηγοριοποίηση, κωδικοποίηση, εναποθήκευση σε καθορισµένες θέσεις, 
ιχνηλασιµότητα (θέση, παρτίδα – ηµεροµηνία λήξης) και  υλοποίηση - παρακολούθηση 
της διακίνησης (εσωτερικής – εξωτερικής) του υγειονοµικού υλικού. 
 
  3.3 Κύκλωµα Λογιστικής (Accounting), το οποίο υποστηρίζει την έκδοση 
των παραστατικών που συνοδεύουν κάθε µεταβολή του υλικού (παραλαβή, χορήγηση, 
επιστροφή, αλλαγή ποιοτικής – ποσοτικής κατάστασης), από το Λογιστήριο Υλικού. 
 
  3.4 Κύκλωµα ∆ιαχείρισης Παραγωγής [Manufacturing Resources Planning 
(MRP)] και Ποιοτικού Ελέγχου, το οποίο θα υποστηρίζει τις διαδικασίες Παραγωγής 
και Ποιοτικού Ελέγχου φαρµάκων και Α΄ υλών από τα Φαρµακευτικά Εργαστήρια. 
 
  3.5 Κύκλωµα Παρακολούθησης Πολεµικών Αποθεµάτων, για κατάρτιση 
και παρακολούθηση της στάθµης και της κατάστασης (παρτίδα – ηµεροµηνία λήξης), 
υλικών τα οποία βρίσκονται διανεµηµένα και εναποθηκευµένα σε περιφερειακές 
αποθήκες σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας.. 
 
  3.6 Κύκλωµα ∆ιακίνησης Εσωτερικής Αλληλογραφίας και 
Προειδοποιήσεων - Υπενθυµίσεων, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών, 
η δηµιουργία αυτοµατοποιηµένων υπενθυµίσεων ή προειδοποιήσεων σε διάφορα 
στάδια του διαχειριστικού κύκλου, η ανάθεση και ο έλεγχος προόδου και ολοκλήρωσης 
εργασιών. 
  
 4. Οργάνωση Πληροφορίας:  
  Οι οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα αποθηκεύεται η 
πληροφορία στο υπό προµήθεια ΠΣ καθώς και απαραίτητες συσχετίσεις µεταξύ των 
διαφόρων πεδίων αποθήκευσης πληροφορίας, περιγράφονται παρακάτω.. 
 
  4.1 Προµηθευτές 
 
   4.1.1 Το ΠΣ πρέπει να παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης 
στοιχείων προµηθευτών, ως εξής: 
 

   α.  Επωνυµία. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
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   β.  ΑΦΜ και ∆ΟΥ. Αριθµητικό και αλφαριθµητικό πεδίο 
αντίστοιχα. 

   γ.  ∆ιεύθυνση γραφείου – εργοστασίου – αποθήκης. 
Αλφαριθµητικό πεδίο. 

   δ.  Στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών. Αλφαριθµητικό 
πεδίο. 

   ε.  Στοιχεία επικοινωνίας µε τµήµατα και/ή άτοµα [τµήµα 
– υπεύθυνος – τηλέφωνο (κινητό – σταθερό)  – fax–email]. 
 
   4.1.2 Το ΠΣ πρέπει να παρέχει πληροφόρηση για το ιστορικό του 
προµηθευτή. Στο ιστορικό συµπεριλαµβάνονται το ιστορικό τιµών προϊόντων του 
προµηθευτή, οι παραγγελίες που έχουν πραγµατοποιηθεί προς αυτόν, ποιες από 
αυτές εκκρεµούν και ποιες έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης οι εκκρεµείς και 
ολοκληρωµένες πληρωµές προς τον προµηθευτή. 
 
  4.2 Πελάτες 
 
   4.2.1 Το ΠΣ πρέπει να παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης 
στοιχείων των πελατών. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αντίστοιχα µε αυτά των 
προµηθευτών. 
 
   4.2.2 Για τους πελάτες που είναι στρατιωτικές Μονάδες, χρειάζεται να 
καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία. Αυτά είναι: 
 

  α. Ο κωδικός της Μονάδας. Αριθµητικό πεδίο. 
  β. Ο Σχηµατισµός στον οποίο υπάγεται. Επιλογή από λίστα. 

Οι Σχηµατισµοί είναι και αυτοί πελάτες, οπότε καταχωρούνται στο κύκλωµα των 
πελατών. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επισήµανσης ενός πελάτη ως Σχηµατισµού 
ώστε να εµφανίζεται στην λίστα Σχηµατισµών. 

  γ. Η περιφερειακή αποθήκη η οποία εφοδιάζει την Μονάδα και 
τηρεί το ληξιπρόθεσµο υλικό των ΠΑ. Επιλογή από λίστα. Οµοίως όπως και µε τους 
Σχηµατισµούς, οι περιφερειακές αποθήκες είναι πελάτες µε σήµανση «Εφοδιαστικό 
Όργανο». 

  δ.  Ο αριθµός ΠΟΥ της Μονάδας. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
 
   4.2.3 Επιπλέον, για τις Στρατιωτικές Μονάδες πρέπει να παρέχεται 
πληροφόρηση σχετικά µε τις συλλογές υγειονοµικού υλικού που τηρεί η Μονάδα 
(Σχετική ενότητα «Τµήµα Ελέγχου Παρακολούθησης Αποθεµάτων (ΤΕΠΑ)»). 
 
  4.3 Επιτροπές 
 
   4.3.1 Το ΠΣ να παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης επιτροπών ως 
εξής: 
 
    α. Καταχώρηση περιγραφής επιτροπής π.χ. επιτροπή 
αποσυσκευασίας υλικού. 
    β. Καταχώρηση των ονοµάτων των µελών και της ιδιότητάς 
τους (πρόεδρος, µέλος). 
    γ. Καταχώρηση χρονικού διαστήµατος ισχύος της επιτροπής. 
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   4.3.2 Το ΠΣ θα τηρεί ιστορικό επιτροπών. Να υπάρχει αντιστοιχία 
µεταξύ της σύνθεσης της επιτροπής σε δεδοµένη ηµεροµηνία και της ηµεροµηνίας 
έκδοσης του παραστατικού το οποίο επικυρώνει η επιτροπή. 
 
  4.4 Μητρώο Υγειονοµικού Υλικού 
 
   4.4.1 Η καταχώρηση στοιχείων του υγειονοµικού υλικού θα 
περιλαµβάνει: 
 

  α. Επταψήφιο µοναδικό και σταθερό αριθµητικό κωδικό, ο 
οποίος καλείται Αριθµός Ονοµαστικού (ΑΟ). Το πρώτο ψηφίο του ΑΟ καθορίζει και την 
γενική κατηγορία του υλικού π.χ. φάρµακο, επιδεσµικό κτλ. 

  β. Γενική περιγραφή. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
  γ. Μονάδα µέτρησης. Επιλογή από προκαθορισµένη λίστα. 
  δ. Τρόπο ανάλωσης. Επιλογή από λίστα (αναλώσιµα, µη 

αναλώσιµα διαγραφόµενα, µη αναλώσιµα επιστρεφόµενα). 
  ε. Αριθµό Μερίδας στο καθολικό υλικού. Αποδίδεται αυτόµατα. 
  στ. Έλεγχο διακίνησης. Επιλογή από λίστα 

(παρακολουθούµενα, µη παρακολουθούµενα). 
  ζ.  Χρόνο ζωής. Επιλογή από λίστα. (υλικά συντήρησης µε 

υποκατηγορίες ληξιπρόθεσµα και µακροχρονίου συντηρήσεως, υλικά αντικατάστασης, 
υλικά εξοπλισµού) 

  η.  Ένταξη σε συγκεκριµένη κατηγορία CPV. Επιλογή από 
λίστα. 

  θ.  Για τα φάρµακα, κωδικοποίηση ATC και ICD. Επιλογή από 
λίστα ή αλφαριθµητικό πεδίο. 

  ι. Ειδικές επισηµάνσεις π.χ. φάρµακο ψυγείου, ναρκωτικό κτλ. 
  ια. Επισήµανση για τα Μείζονος Σηµασίας Υλικά. 
  ιβ. Οι ΥΑ οι οποίες µπορούν να το διακινούν. Προεπιλέγονται 

όλες οι ΥΑ. 
 
   4.4.2 Ιδιαίτερη κατηγορία υλικών είναι οι Α΄ ύλες (δραστικές ουσίες και 
έκδοχα) και τα υλικά συσκευασίας για την παραγωγή φαρµάκων. Το ΠΣ πρέπει να έχει 
επιλογή για χαρακτηρισµό του υλικού ως δραστική ουσία, έκδοχο ή υλικό 
συσκευασίας. Επίσης οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας λαµβάνουν τριψήφιο 
αριθµό ως δευτερεύουσα κωδικοποίηση πλέον του ΑΟ. 
 
   4.4.3 Επίσης ιδιαίτερη κατηγορία υλικού συνιστούν οι «Συλλογές 
Υγειονοµικού Υλικού», οι οποίες απαρτίζονται από διάφορα υγειονοµικά υλικά, αλλά 
λογίζονται (και εποµένως διακινούνται) ως ενιαία και αδιαίρετη οντότητα. Η σύνθεση 
µιας συλλογής απαρτίζεται από συγκεκριµένα υλικά τα οποία επιλέγονται από λίστα 
από τα ήδη υπάρχοντα ΥΥ. 
 
   4.4.4 Απαραίτητο είναι να παρέχεται ως πληροφορία το ιστορικό 
προµήθειας του υλικού (τιµή, εµπορική ονοµασία, παρτίδα, προµηθευτής, ηµεροµηνίες 
παραγωγής – εισαγωγής στην Μονάδα – λήξης). 
 
  4.5 Εµπορικά Προϊόντα 
 
   4.5.1 Η καταχώρηση στοιχείων για τα εµπορικά προϊόντα 
περιλαµβάνει: 
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  α. Το ΥΥ στο οποίο αντιστοιχούν. Το εµπορικό προϊόν υιοθετεί 
τα στοιχεία του ΥΥ από το οποίο προέρχεται. Μπορεί ωστόσο σε κάποια πεδία να 
υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε το ΥΥ π.χ. ένα εµπορικό προϊόν µπορεί να έχει 
επισήµανση για αποθήκευση σε ψυγείο ενώ το ΥΥ να µην έχει την αντίστοιχη 
επισήµανση. Άλλα στοιχεία όπως η µονάδα µέτρησης δεν είναι επεξεργάσιµα και 
αντιστοιχούν υποχρεωτικά µε τα αντίστοιχα πεδία του ΥΥ. 

  β. Κωδικό GTIN-13. 13ψήφιος αριθµός. Σε περίπτωση που το 
υλικό δεν διαθέτει κωδικό GTIN-13 από τον προµηθευτή, το ΠΣ θα εκδίδει αυτόµατα 
µέσω αλγόριθµου κωδικό GTIN-13. 

  γ. Κωδικό ΝΑΤΟ (NSN). Πεδίο κειµένου. Καταχωρείται 
χειροκίνητα. Προαιρετικό πεδίο. 

  δ. Κωδικό προµηθευτή. Πεδίο κειµένου. Καταχωρείται σε 
περίπτωση που το εµπορικό προϊόν δεν διαθέτει κωδικοποίηση GS1 από τον 
προµηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση λαµβάνει τον κωδικό GTIN-13. 

  ε. Ποσότητες επιπέδου συσκευασίας κουτιού – χαρτοκιβωτίου 
– παλέτας. Αριθµητικά πεδία. Επιτρέποντα πολλαπλές καταχωρήσεις ιδίου επιπέδου 
συσκευασίας π.χ. χαρτοκιβώτιο 100 κυτίων και χαρτοκιβώτιο 120 κυτίων. Για κάθε 
καταχώρηση ποσότητας επιπέδου θα εκδίδεται κωδικός GTIN-14.  
 
  4.6 Παρτίδες Εµπορικών Προϊόντων 
 
   4.6.1 Η καταχώρηση στοιχείων παρτίδων εµπορικών προϊόντων θα 
περιλαµβάνει: 
 

  α. Αριθµό παρτίδας. Όπως αποδίδεται από τον προµηθευτή. 
Αν δεν υφίσταται αριθµός παρτίδας το ΠΣ θα εκδίδει αριθµό παρτίδας. 

  β. Ηµεροµηνία λήξης (για τα ληξιπρόθεσµα υλικά) 
  γ. Ηµεροµηνία παραγωγής. 
  δ. Χώρα και εργοστάσιο παρασκευής. Επιλογή από λίστα. 
  ε. Για τις Α΄ ύλες, λίστα µε τις ηµεροµηνίες επανελέγχων και την 

καταληκτική ηµεροµηνία λήξης. 
  στ. Λίστα µε τις ηµεροµηνίες παραλαβής, τις ποσότητες που 

παραλήφθηκαν (αριθµητικό πεδίο) και την ποιοτική κατάσταση των παραληφθεισών 
ποσοτήτων (επιλογή από λίστα). 
 
   4.6.2 Η παραλαβή των Μείζονος Σηµασίας Υγειονοµικών Υλικών 
(ΜΣΥΥ) θα γίνεται ανά τεµάχιο. Στα ΜΣΥΥ αποδίδονται υποχρεωτικά δύο επιπλέον 
κωδικοί: 
 

  α. Το serial number (S/N), όπως αποδίδεται από τον 
κατασκευαστή. Αλφαριθµητικό πεδίο 

  β. Ο Αριθµός Μητρώου (AM), ο οποίος αποδίδεται από τον 
ΣΞ. Αριθµητικό πεδίο. 
 
  4.7 GS1 Κωδικοποίηση Εµπορικών Σκευασµάτων 
     
   4.7.1 Η 441 ΑΒΥΥ εφαρµόζει το πρότυπο κωδικοποίησης GS1. Στα 
πλαίσια αυτά πρέπει να παρέχονται από το ΠΣ, οι ακόλουθες δυνατότητες: 
 

  α. Έκδοση κωδικού GTIN-13 για όσα εµπορικά σκευάσµατα 
δεν διαθέτουν από τον παραγωγό - προµηθευτή. 
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  β. Έκδοση κωδικού GTIN-14 για καθορισµό ποσοτήτων 
επιπέδων συσκευασίας υλικού (κουτί, χαρτόκουτα, παλέτα) 

  γ. Εκτύπωση ετικετών µε τον τύπο γραµµωτού κώδικα, 
datamatrix ή QR Code όπως προβλέπει ανά περίπτωση το πρότυπο GS1. 

  δ.  Εκτύπωση barcodes µε τον κωδικό των ΧΑ. 
 
   4.7.2 Ως έγγραφο αναφοράς για την εφαρµογή της GS1 
κωδικοποίησης να χρησιµοποιηθεί το «GS1 General Specifications», διαθέσιµο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
 https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf 
 
  4.8 Χώροι Αποθήκευσης  
 
   4.8.1 Καταχώρηση στο ΠΣ των Χώρων Αποθήκευσης (ΧΑ) ως εξής: 
 

  α. Κωδικός θέσης (αλφαριθµητικό πεδίο) 
  β. Υπεύθυνη Μονάδα. Επιλογή από λίστα. Προεπιλεγµένη 

τιµή: 441 ΑΒΥΥ. 
  γ. Υπαγωγή σε ΥΑ. Επιλογή από λίστα. 
  δ. Συµµετοχή του ΧΑ στον υπολογισµό λογιστικού υπόλοιπου. 

(checkbox). Προεπιλεγµένη τιµή: ticked. 
  ε. ∆ιαθέσιµο για χορήγηση. Αν τα υλικά του ΧΑ θα είναι 

διαθέσιµα για χορήγηση (checkbox). Προεπιλεγµένη τιµή: ticked. 
 
   4.8.2 Κατά την µεταφορά δεδοµένων από τα υπάρχοντα ΠΣ στο υπό 
προµήθεια ΠΣ, το πρώτο ψηφίο του κωδικού θέσης θα καθορίζει και τον Β∆ ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για το υλικό. 
 
  4.9 Ιχνηλασιµότητα του Υγειονοµικού Υλικού 
 
   4.9.1 Βάση για την επίτευξη ιχνηλασιµότητας του υλικού αποτελεί η 
παραλαβή ενός εµπορικού προϊόντος. Η λογική διαδικασία θα αναπτυχθεί ως εξής: 
 

  α. Σε κάθε παραλαβή καταχωρείται η παραληφθείσα 
ποσότητα και η ποιοτική κατάσταση του παραληφθέντος εµπορικού προϊόντος. 

  β. Η παραλαβή εντάσσεται σε συγκεκριµένη παρτίδα. 
  γ.  Κάθε παρτίδα αφορά συγκεκριµένο εµπορικό προϊόν. 
  δ. Κάθε εµπορικό προϊόν συνδέεται µε συγκεκριµένο ΥΥ. 
  ε. Οι ποσότητες της κάθε παραλαβής κατανέµονται στους ΧΑ. 
  στ. Οι ΧΑ καθορίζουν ποιος Β∆ διαχειρίζεται το εµπορικό 

προϊόν. 
  ζ. Το σύνολο των ποσοτήτων που διαχειρίζονται οι Β∆ 

αποτελεί το απόθεµα της Γενικής ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού. 
 
   4.9.2 Η ιχνηλασιµότητα του υλικού πρέπει να είναι δυνατή και κατόπιν 
της χορήγησης του υλικού, οπότε πρέπει να είναι διαθέσιµα στοιχεία των πελατών 
στους οποίους χορηγήθηκε το υλικό, των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν και των 
αντίστοιχων παρτίδων του υλικού καθώς και των ηµεροµηνιών που 
πραγµατοποιήθηκαν οι χορηγήσεις. 
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 5. Λειτουργίες Κυκλωµάτων Λογιστηρίου Υλικού και Γενικής ∆ιαχείρισης 
Υγειονοµικού Υλικού (Λογιστικής και ∆ιαχείρισης Αποθήκης). 
 
  5.1 Γενικές Απαιτήσεις 
 
   5.1.1 ∆ιαχωρισµός της Γενικής ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού σε 
ΥΑ.  Επιλογή των ΥΑ που διαχειρίζονται οι διαχειριστές. Ο Γ∆ΥΥ διαχειρίζεται όλες τις 
ΥΑ.  
 
   5.1.2 Κατανοµή των υλικών των ΧΑ στις ΥΑ. Κάθε ΧΑ υπάγεται σε µια 
ΥΑ. 
 
  5.2 Αιτήσεις Προµήθειας Υλικών 
 
   5.2.1 ∆υνατότητα δηµιουργίας αιτήσεων προµήθειας υλικού προς το 
Γραφείο Προµηθειών. ∆ύο τρόποι υπολογισµού αναγκών: 
 

  α. Προµήθεια ανά τακτά χρονικά διαστήµατα: Για τον 
υπολογισµό των ποσοτήτων προς παραγγελία να λαµβάνονται υπόψη οι εκκρεµείς 
αιτήσεις χορήγησης υλικών σε πελάτες σε σχέση µε το απόθεµα κάθε υλικού. 
Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στατιστικά στοιχεία αιτήσεων 
Μονάδων παρελθόντων τριµηνιαίων.  

  β. Προµήθεια µε βάση την στάθµη αποθέµατος: το ΠΣ να 
προειδοποιεί και να προτείνει ποσότητα παραγγελίας, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο 
στατιστικά στοιχεία αιτήσεων για το υλικό ή βάσει κατώτερου ορισθέντος ορίου 
αποθέµατος από το χρήστη. 
 
   5.2.2 Η καταχώρηση των αιτούµενων υλικών να µπορεί να γίνεται και 
χειροκίνητα αλλά και µε εισαγωγή αρχείου (π.χ.xls, csv). 
 
   5.2.3 Η αίτηση θα περιλαµβάνει ως γενικά στοιχεία: 
 

  α. Αύξων αριθµός. Αποδίδεται αυτόµατα. 
  β. Εκδότης. Ο χρήστης ο οποίος δηµιούργησε το αίτηµα. Για 

το κύκλωµα αιτήσεις προµήθειας µπορεί να πραγµατοποιεί ο ΠΛΥ ή ο Γ∆ΥΥ 
  γ. Περιγραφή. Αλφαριθµητικό πεδίο. Προαιρετική 

συµπλήρωσή. 
 
   5.2.4 Η αίτηση προµήθειας υλικών να γίνεται µε βάση τα ΥΥ και όχι 
εµπορικά προϊόντα. Η πληροφορία που θα καταχωρείται για τα αιτούµενα υλικά είναι: 
 

  α. Το ΥΥ (ΑΟ, περιγραφή, µονάδα µέτρησης). 
  β. Η αιτούµενη ποσότητα.  

 
  5.3 Παραλαβή Υλικών από Προµηθευτές 
 
   5.3.1 ∆υνατότητα για προσωρινή ή οριστική παραλαβή. 
 
    5.3.1.1 Κατά την προσωρινή παραλαβή το υλικό θα 
αποθηκεύεται στον ΧΑ του Γρ. Προµηθειών (ο οποίος δεν θα συµµετέχει στον 
υπολογισµού του λογιστικού υπόλοιπου των υλικών που βρίσκονται αποθηκευµένα σε 
αυτόν) και δεν εκδίδεται παραστατικό οριστικής χρέωσης (Α∆∆Υ) του υλικού στην 
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Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού. Στην προσωρινή παραλαβή µπορεί να 
παραληφθεί ποσότητα µικρότερη της παραγγελθείσας, οπότε και το σύστηµα θα 
κρατάει εκκρεµότητα παραλαβής. 
 
    5.3.1.2 Για να πραγµατοποιηθεί οριστική παραλαβή πρέπει να 
υπάρχει εκδοθέν τιµολόγιο πώλησης του προµηθευτή. Στην οριστική παραλαβή 
καθορίζεται ο ΧΑ της ΥΑ που θα χρεωθεί το υλικό και εκδίδεται παραστατικό χρέωσης 
στον Γ∆ΥΥ (Α∆∆Υ) και παραστατικό χρέωσης του υλικού από τον Γ∆ΥΥ στον αρµόδιο 
Β∆. Στην οριστική παραλαβή η παραληφθείσα ποσότητα πρέπει να αντιστοιχεί µε την 
ποσότητα του τιµολογίου πώλησης του προµηθευτή. 
 
    5.3.1.3 Η οριστική παραλαβή µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 
έπειτα από προσωρινή παραλαβή (µεταφέροντας στην εφαρµογή του τερµατικού 
χειρός την πληροφορία από την διαδικασία προσωρινής παραλαβής), είτε απευθείας, 
παρακάµπτοντας την διαδικασία προσωρινής παραλαβής (µεταφέροντας στην 
εφαρµογή του τερµατικού χειρός την πληροφορία από την διαδικασία παραγγελίας). 
 
   5.3.2 Η πληροφορία που θα µεταφέρεται από το ΠΣ στο τερµατικό 
χειρός θα είναι: 
 

  α. Η εµπορική ονοµασία 
  β. To GTIN 
  γ. H ποσότητα προς παραλαβή 

 
   5.3.3 Κατά την παραλαβή µε το τερµατικό χειρός θα καταχωρείται η 
ακόλουθη πληροφορία: 
 

  α. Παρτίδα. Επιλογή από λίστα µε υπάρχουσες παρτίδες. Αν 
δεν υφίσταται η παρτίδα στις υπάρχουσες, δυνατότητα για δηµιουργία νέας παρτίδας.  

  β. Παραληφθείσα ποσότητα. Καταχωρείται χειροκίνητα ή, 
εφόσον το εµπορικό προϊόν διαθέτει GS1 κωδικοποίηση, µε διαδοχικές σαρώσεις του 
barcode. 
 
  5.4 Αλλαγή ΧΑ Υλικού 
 
   5.4.1  ∆ηµιουργείται στο ΠΣ µια διαδικασία εσωτερικής διακίνησης 
υλικού. Καθορίζονται τα υλικά (ΑΟ, GTIN, παρτίδα, ΧΑ) και οι ποσότητες προς 
µετακίνηση. Ποσότητες οι οποίες είναι δεσµευµένες σε άλλη διεργασία που εξελίσσεται 
(π.χ. σε χορήγηση) δεν θα είναι διαθέσιµες για µετακίνηση. Η διαδικασία µεταφέρεται 
στην εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 
 
   5.4.2  Η διαδικασία που έχει µεταφερθεί από το ΠΣ στο τερµατικό 
χειρός εκτελείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο ο χρήστης σαρώνει barcode 
και υπάρχουσες θέσεις των υλικών που πρόκειται να µεταφέρει σε νέα θέση 
καταχωρώντας ταυτόχρονα και την ποσότητα του πρόκειται να µεταφέρει. Αν το υλικό 
δεν διαθέτει barcode τότε επιλέγεται από λίστα. Η προς µεταφορά ποσότητα 
καταχωρείται είτε χειροκίνητα είτε µε διαδοχικές σαρώσεις των επιπέδων συσκευασίας 
του υλικού. Στο δεύτερο στάδιο ο χρήστης σαρώνει barcode και νέα θέση του υλικού 
και καταχωρεί την ποσότητα που θα τοποθετήσει στη νέα θέση. Αν δεν υφίσταται 
barcode στο υλικό ο χρήστης επιλέγει το υλικό από λίστα. Τα δύο στάδια εκτελούνται 
παράλληλα και ο χρήστης µπορεί να εναλλάσσει την λειτουργία του τερµατικού µεταξύ 
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των δύο σταδίων. Για να µπορεί όµως να µεταφερθεί ένα υλικό σε νέα θέση (στάδιο 2) 
θα πρέπει το υλικό αυτό και η ποσότητα του να έχει επιλεγεί στο στάδιο 1. 
 
   5.4.3 Η εργασία επιστρέφεται από το τερµατικό χειρός και 
οριστικοποιείται. Εφόσον οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν αφορούν ΧΑ που 
συµµετέχουν στον υπολογισµό λογιστικού αποθέµατος, εκδίδονται παραστατικά ∆Ε∆Υ 
για την λογιστική τακτοποίηση των αλλαγών. Αν η διαδικασία περιλαµβάνει ΧΑ που 
δεν συµµετέχουν στον υπολογισµό του λογιστικού αποθέµατος, τότε το ΠΣ θα ερωτά 
τον χρήστη σχετικά µε τον τύπο του παραστατικού που θέλει να χρησιµοποιήσει 
(Α∆∆Υ ή ΕΧΠ). 
 
  5.5 Αιτήσεις Χορήγησης Υλικών προς Πελάτες 
 
   5.5.1 Καταχωρούνται ως γενικά στοιχεία του αιτήµατος για χορήγηση 
υλικών, τα εξής: 

     
  α. Η Υ/Α που θα εκτελέσει το αίτηµα. Επιλογή από λίστα. 
  β. Ο πελάτης που αιτείται υλικό. Επιλογή από λίστα. 
  γ. Ο λόγος της αίτησης. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
  δ. Η ηµεροµηνία καταχώρησης της αίτησης. Αυτόµατα. 
  ε. Στοιχεία του αιτούντα. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
  στ. Τριµηνιαία χορήγηση. Επιλογή από λίστα. 
  ζ. Χαρακτηρισµός αίτησης ως επαναλαµβανόµενη ή µη. 

Επιλογή από λίστα. 
  η. Χαρακτηρισµός αίτησης ως τακτική ή έκτακτη. Επιλογή από 

λίστα. 
  θ. Χαρακτηρισµός αίτησης ως αυτεπάγγελτη ή µη. Επιλογή 

από λίστα. 
  ι. Στάδιο επεξεργασίας αίτησης. Συµπληρώνεται αυτόµατα η 

τιµή «Αρχική εισαγωγή». Μη επεξεργάσιµο πεδίο. 
 
   5.5.2 Στην συνέχεια καταχωρούνται τα ΥΥ τα οποία αιτείται ο πελάτης 
και οι ποσότητες τους. ∆εν καταχωρούνται ακόµη εµπορικά προϊόντα. 
 
   5.5.3 Η εισαγωγή των αιτούµενων ΥΥ να µπορεί να γίνεται και µε την 
χρήση εξωτερικού αρχείου (xls, csv κτλ), το οποίο θα περιέχει ως ελάχιστη 
πληροφορία τους ΑΟ των αιτούµενων ΥΥ και τις αιτούµενες ποσότητες τους στην 
βασική µονάδα µέτρησης του ΥΥ. Στο στάδιο αυτό δεν καταχωρούνται εµπορικά 
προϊόντα. 
 
  5.6 ∆ιαµόρφωση Αιτήσεων Χορήγησης 
 
   5.6.1 Η διαδικασία εκκινεί µε την επιλογή «∆ιαµόρφωση αίτησης» µιας 
ήδη καταχωρηµένης αίτησης σε στάδιο «Αρχικής Εισαγωγής». Η αίτηση µεταπίπτει σε 
στάδιο «∆ιαµόρφωσης» Στην συνέχεια για κάθε αιτούµενο υλικό εµφανίζεται λίστα µε 
τις εξής στήλες: 
 

  α. Εµπορικό σκεύασµα 
  β. Παρτίδα εµπορικού σκευάσµατος 
  γ. Ηµεροµηνία λήξης 
  δ. ΧΑ. Εµφανίζονται µόνο ΧΑ που συµµετέχουν στο λογιστικό 

υπόλοιπο και/ή περιλαµβάνουν υλικά προς διάθεση. 



Β-10 
 

 

  ε. ∆ιαθέσιµη ποσότητα. Μη επεξεργάσιµο πεδίο µε την 
διαθέσιµη εύχρηστη λογιστική ποσότητα. 

  στ. Ποσότητα προς χορήγηση. Αριθµητικό πεδίο. ∆εν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη της διαθέσιµης ποσότητας. 

  ζ. Χορηγηθείσα ποσότητα. Συµπληρώνεται αυτόµατα όταν 
επιστραφούν δεδοµένα χορηγηθείσας ποσότητας από το τερµατικό χειρός. Ωστόσο, 
µπορεί να συµπληρωθεί και χειροκίνητα. Η χορηγηθείσα ποσότητα δεν µπορεί να 
πάρει τιµή µεγαλύτερη της ποσότητας προς χορήγησης της ίδιας εγγραφής. 
 
   5.6.2 Ο χρήστης καταχωρεί για κάθε εγγραφή της λίστας την ποσότητα 
προς χορήγηση στην αντίστοιχη στήλη. ∆εν µπορεί να καταχωρήσει ποσότητα 
µεγαλύτερη της διαθέσιµης για κάθε εγγραφή. 
 
   5.6.3 Το ΠΣ θα προτείνει ποσότητες προς χορήγηση βάσει 
υπάρχοντος αποθέµατος, τρεχουσών αναγκών και ηµεροµηνιών λήξης. 
 
  5.7 Χορήγηση Υλικού 
 
   5.7.1 Η χορήγηση πραγµατοποιείται µε µεταφορά πληροφορίας µιας 
αίτησης χορήγησης σε κατάσταση «∆ιαµόρφωσης» από το ΠΣ προς την εφαρµογή 
του τερµατικού χειρός. Η αίτηση µεταπίπτει σε κατάσταση «Σε τερµατικό» και δεν 
µπορεί να υποστεί άλλη επεξεργασία µέχρι την επιστροφή της ενηµέρωσης  από το 
τερµατικό. 
 
   5.7.2 Η διαδικασία στο τερµατικό χειρός εκτελείται ως εξής: Επιλέγεται 
στην εφαρµογή του τερµατικού χειρός η εργασία προς εκτέλεση (το τερµατικό θα 
µπορεί να έχει αποθηκευµένες πολλές διαφορετικές εργασίες) και στην συνέχεια 
εµφανίζεται το πρώτο υλικό της λίστας. Η σειρά εµφάνισης καθορίζεται από τον ΧΑ. Ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε υλικό της λίστας για χορήγηση. ∆εν είναι 
δηλαδή υποχρεωµένος να τα χορηγήσει µε την σειρά που προτείνει το σύστηµα. 
 
   5.7.3 Καταχώρηση της πληροφορίας µε σάρωση GS1 barcode όπου 
αναγνωρίζονται το εµπορικό προϊόν και η παρτίδα. Αν το υλικό δεν διαθέτει GS1 
barcode, τότε η επιλογή γίνεται από την λίστα των προϊόντων που αφορούν το 
συγκεκριµένο ΥΥ και την συγκεκριµένη αίτηση. Καταχωρείται η χορηγούµενη 
ποσότητα είτε µε σάρωση του GTIN-14 κωδικού, είτε µε χειροκίνητη καταχώρηση. Η 
χορηγούµενη ποσότητα µπορεί να είναι µικρότερη ή ίση της ποσότητας προς 
χορήγησης.  
 
   5.7.4 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιστρέφεται από το τερµατικό 
χειρός στο ΠΣ και η αίτηση επανέρχεται στην κατάσταση «∆ιαµόρφωση». Σηµειώνεται 
ότι η επιστραφείσα εργασία µπορεί να σταλθεί ξανά στο τερµατικό χειρός. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ποσότητες προς χορήγηση που εµφανίζονται στο τερµατικό χειρός θα 
είναι ίσες µε την διαφορά των ποσοτήτων προς χορήγηση του ΠΣ µείον την ήδη 
χορηγηθείσα ποσότητα. 
 
   5.7.5 Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση µε το τερµατικό χειρός, η 
παραγγελία επιστρέφεται στο ΠΣ, επικυρώνεται η ολοκλήρωσή της από τον ΠΛΥ ή τον 
Γ∆ΥΥ, γίνονται οι ενηµερώσεις στα διαθέσιµα λογιστικά υπόλοιπα των υλικών 
αφαιρώντας τις χορηγηθείσες ποσότητες και εκδίδονται παραστατικά χορήγησης 
υλικού (Α∆∆Υ) και λοιπά δικαιολογητικά (Βεβαίωση µη Χορηγηθέντων Υλικών για όσα 
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υλικά δεν χορηγήθηκαν καθόλου ή έγινε εν µέρει χορήγηση, Πρωτόκολλο Συσκευασίας 
Υλικού, Πρωτόκολλο Συσκευασίας Ναρκωτικών).  
 
   5.7.6 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα µερικής ικανοποίησης και 
στην συνέχεια τήρησης εκκρεµοτήτων µη χορηγηθέντων υλικών. Αυτό σηµαίνει, 
εφόσον το επιθυµεί ο χρήστης, την αυτόµατη δηµιουργία νέας αίτησης, η οποία 
συνδέεται µε την αρχική αίτηση και η οποία περιλαµβάνει  τα µη χορηγηθέντα υλικά 
και τις µη χορηγηθείσες ποσότητες. Ωστόσο, να υπάρχει και η δυνατότητα ο χρήστης 
να επιλέξει να µην κρατηθούν εκκρεµότητες για µια αίτηση και να ολοκληρωθεί µε τις 
ποσότητες που χορηγήθηκαν. 
 
  5.8 Απογραφές Υλικού 
 
   5.8.1 Θα πρέπει να δίνονται επιλογές απογραφής: 

    
  α. Εύρους ΑΟ π.χ. όλοι οι ΑΟ από 1000000 έως 1999999 
  β. Συγκεκριµένης ΥΑ 
  γ. Εύρους ΧΑ  
  δ. Μεµονωµένων ΑΟ 
  ε. Υλικών που κινήθηκαν ή δεν κινήθηκαν σε κάποιο χρονικό 

διάστηµα π.χ. υλικά µε κίνηση το χρονικό διάστηµα 1/1/2018 έως 30/6/2018 
  στ. Με βάση την κατηγοριοποίηση ABC. 
  ζ. Συνδυασµοί των παραπάνω περιπτώσεων π.χ. απογραφή 

εύρους ΑΟ συγκεκριµένης Υ/Α ή απογραφή υλικών που κινήθηκαν το πρώτο εξάµηνο 
του έτους σε συγκεκριµένο εύρος ΧΑ 
 
   5.8.2 Μόλις γίνει η επιλογή του τύπου και των υλικών της απογραφής 
στο ΠΣ, µεταφέρονται τα δεδοµένα από το ΠΣ στο τερµατικό χειρός. Η πληροφορία 
που µεταφέρεται περιλαµβάνει ΑΟ, περιγραφή υλικού, µονάδα µέτρησης, GTIN, 
εµπορική ονοµασία, ΧΑ, λογιστικό υπόλοιπο, ποιοτική κατάσταση. Θα υπάρχει επίσης 
και πεδίο καταµετρηθείσας ποσότητας µε αρχική τιµή 0 όπου καταχωρείται η 
ποσότητα που έχει απογράψει ο χρήστης. Ο χρήστης καταχωρεί για κάθε εµπορικό 
προϊόν GTIN, XA, παρτίδα και καταµετρηθείσα ποσότητα. Η καταµετρηθείσα 
ποσότητα µπορεί να καταχωρείται είτε χειροκίνητα είτε µε διαδοχικές σαρώσεις των 
GTIN-14 barcodes των επιπέδων συσκευασίας (κουτιού, χαρτόκουτας, παλέτας).  Για 
τα υλικά για τα οποία υπάρχει εγγραφή µε τον συνδυασµό GTIN, ΧΑ και παρτίδα που 
καταχωρεί ο χρήστης θα ενηµερώνεται η καταµετρηθείσα ποσότητα της αντίστοιχης 
εγγραφής. Για υλικά για τα οποία δεν υπάρχει εγγραφή µε τον συνδυασµό GTIN, ΧΑ, 
παρτίδας θα δηµιουργείται νέα εγγραφή µε λογιστικό υπόλοιπο 0 και καταµετρηθείσα 
ποσότητα αυτή που καταχωρεί ο χρήστης. 
 
   5.8.3 Στο τέλος της διαδικασίας µε το τερµατικό χειρός τα δεδοµένα 
επιστρέφονται από το τερµατικό χειρός στο ΠΣ. Οι καταστάσεις απογραφής στο ΠΣ 
ενηµερώνονται µε τα δεδοµένα του χρήστη και υπολογίζονται οι διαφορές λογιστικού 
και καταµετρηθέντος υπολοίπου. Οι καταστάσεις απογραφής στο ΠΣ πρέπει να 
παρουσιάζουν τα δεδοµένα αναλυτικά για τα εµπορικά προϊόντα, παρτίδες και ΧΑ που 
υπάγονται σε κάποιον ΑΟ αλλά και συγκεντρωτικά για κάθε ΑΟ.  
 
   5.8.4 Ο Β∆ ή ο Γ∆ΥΥ επικυρώνουν την διαδικασία απογραφής και  το 
ΠΣ συντάσσει συµπληρωµένες καταστάσεις απογραφής, να συµπληρώνει το βιβλίο 
διαφορών υλικού και να συντάσσει ΕΧΠ λογιστικής τακτοποίησης των διαφορών που 
εντοπίστηκαν. Στις δε Μερίδες Υλικού των υλικών που απογράφηκαν σύρεται κόκκινη 
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γραµµή µετά την τελευταία λογιστική εγγραφή, ακολουθούµενη από γραµµή µε τα 
αποτελέσµατα της απογραφής και ενδεχόµενης ΕΧΠ λογιστικής τακτοποίησης 
διαφορών της απογραφής.  
 
   5.8.5 Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και για πρόχειρη απογραφή η 
οποία εξυπηρετεί την ενηµέρωση του διαχειριστή, δεν προκαλεί µεταβολές στα 
λογιστικά υπόλοιπα και δεν εκδίδει λογιστικά παραστατικά. 
 
  5.9 Επιστροφές Υλικών από Πελάτες 
 
   5.9.1 Μια νέα διαδικασία επιστροφής µπορεί να περιλαµβάνει 
περισσότερα από ένα Α∆∆Υ του πελάτη. Καταχωρούνται: 

  α. Ο πελάτης. 
  β. Οι αριθµοί των Α∆∆Υ και οι ηµεροµηνίες έκδοσής τους. 

 
   5.9.2 Για κάθε Α∆∆Υ καταχωρούνται:  
 
    α. Στοιχεία ΥΥ (ΑΟ, περιγραφή, ΜΜ). Επιλογή από λίστα. 

  β. Στοιχεία εµπορικού προϊόντος (GTIN, εµπορική ονοµασία). 
Επιλογή από λίστα. Τα αντίστοιχα πεδία θα µπορούν να παραµένουν κενά κατά την 
αρχική εισαγωγή και να ενηµερώνονται από την εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 

  γ. Στοιχεία παρτίδας (αριθµός παρτίδας, ηµεροµηνία λήξης). 
Επιλογή από λίστα. Τα αντίστοιχα πεδία θα µπορούν να παραµένουν κενά κατά την 
αρχική εισαγωγή και να ενηµερώνονται από την εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 

  δ. Ποσότητα προς παραλαβή. Αριθµητικό πεδίο. 
  ε. Παραληφθείσα ποσότητα. Αριθµητικό πεδίο. Ενηµερώνεται 

είτε χειροκίνητα είτε από την εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 
  στ. Ποιοτική κατάσταση. Επιλογή από λίστα. Ενηµερώνεται και 

από την εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 
 
   5.9.3 Η διαδικασία στο τερµατικό χειρός θα πραγµατοποιείται σε δύο 
στάδια ως εξής: Στο πρώτο στάδιο, η παραλαβή των υλικών γίνεται µε επιλογή του 
υλικού προς παραλαβή από λίστα ή σάρωση του barcode όπου υφίσταται και 
καταχώρηση στοιχείων παρτίδας, παραληφθείσας ποσότητας, ηµεροµηνίας λήξης, και 
ποιοτικής κατάστασης.  Η ποσότητα µπορεί να καταχωρείται και µε διαδοχικές 
σαρώσεις κωδικών GTIN-14 επιπέδων συσκευασίας, όπου υφίστανται. Στο δεύτερο 
στάδιο επιλέγεται ένα από τα ήδη παραληφθέντα υλικά και καταχωρούνται η ποσότητα 
και ο ΧΑ που θα αποθηκευτούν. 
 
   5.9.4 Στο τέλος της διαδικασίας στο ΠΣ (αφού επιστραφεί η 
πληροφορία από το τερµατικό χειρός), γίνεται οριστικοποίηση, εκδίδεται πρωτόκολλο 
αποσυσκευασίας και διαλογής υλικών, αριθµός Α∆∆Υ της 441 ΑΒΥΥ για κάθε Α∆∆Υ 
του πελάτη, ∆Ε∆Υ χρέωσης από το Γ∆ΥΥ στον αρµόδιο Β∆ καθώς και πρωτόκολλα 
διαφορών σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ της ποσότητας προς 
παραλαβή και της παραληφθείσας ποσότητας. 
 
   5.9.5 Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνεται χωρίς την ύπαρξη 
παραστατικών Α∆∆Υ του πελάτη, θα πραγµατοποιείται προσωρινή παραλαβή όπου 
εκδίδεται µόνο πρωτόκολλο αποσυσκευασίας και διαλογής υλικών. Τα υλικά 
χρεώνονται στον ΧΑ επιστροφής υλικών από πελάτες, ο οποίος δεν συµµετέχει στο 
λογιστικό απόθεµα. Η οριστική χρέωση των υλικών θα γίνει µε την παραλαβή των 
Α∆∆Υ του πελάτη. 
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  5.10 Επιστροφές Υλικών σε Προµηθευτές 
 
   5.10.1 Η διαδικασία στο ΠΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: 
 

  α. Ηµεροµηνία έκδοσης. Αυτόµατα. 
  β. Επιλογή προµηθευτή. Επιλογή από λίστα. 
  γ. Επιλογή εµπορικών σκευασµάτων (GTIN, παρτίδα, ΧΑ) του 

προµηθευτή προς επιστροφή. Επιλογή από λίστα. 
  δ. Επιλογή ποσότητας προς επιστροφή. Αριθµητικό πεδίο. Η 

ποσότητα να µην υπερβαίνει την µέγιστη διαθέσιµη στο λογιστικό απόθεµα του υλικού 
προς επιστροφή 

  ε. Επιστραφείσα ποσότητα. Αριθµητικό πεδίο. Συµπληρώνεται 
χειροκίνητα ή από την εφαρµογή του τερµατικού χειρός. 
 
   5.10.2 Η διαδικασία στο τερµατικό χειρός ως εξής: 
 

  α. Για την επιλογή του υλικού, σαρώνονται το barcode υλικού 
και ο ΧΑ ή επιλέγεται το υλικό από λίστα. 

  β. Καταχωρείται η επιστραφείσα ποσότητα. 
 
   5.10.3 Η οριστικοποίηση της διαδικασίας στο ΠΣ (µε την επιστροφή 
των δεδοµένων από το τερµατικό χειρός) γίνεται µε έκδοση δελτίου επιστροφής. Τα 
υλικά παραµένουν χρεωµένα στην 441 ΑΒΥΥ στον ΧΑ της αποθήκης επιστροφών (µη 
διαθέσιµα για χορήγηση σε πελάτη). Όταν εκδοθεί πιστωτικό τιµολόγιο του 
προµηθευτή, τα υλικά αποχρεώνονται από το λογιστικό απόθεµα µε έκδοση Α∆∆Υ. 
 
  5.11 Παράδοση – Παραλαβή ∆ιαχείρισης 
 
   5.11.1 Η ακολουθούµενη διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στάδια: 
 

  α. Πραγµατοποίηση απογραφής και σύνταξη του αντίστοιχου 
εντύπου, όπως περιγράφεται στην ενότητα «5.8 Απογραφές Υλικού» 

  β. Καταγραφή και τακτοποίηση τυχών ελλειµµάτων – 
πλεονασµάτων απογραφής 

  γ. Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής. Η 
ηµεροµηνία του πρωτοκόλλου συµπίπτει µε την τελική ηµεροµηνία του χρονικού 
διαστήµατος της απογραφής. 

  δ. Ενηµέρωση µερίδων υλικού: Σε κάθε µερίδα υλικού σύρεται 
οριζόντια κόκκινη γραµµή κάτω από την τελευταία καταχώρηση. Στην επόµενη γραµµή 
αναγράφεται η ηµεροµηνία οριστικής παράδοσης στην αντίστοιχη στήλη, η ένδειξη 
«ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ» και το υπόλοιπο που παραδίδεται µε κόκκινη µελάνη στην αντίστοιχη 
στήλη. Το υπόλοιπο είναι απόλυτα σύµφωνο µε την ακριβώς προηγούµενη εγγραφή. 
 
  5.12 Αποθήκη Άχρηστου Υγειονοµικού Υλικού 
 
   5.12.1 Η 4η ΥΑ χρεώνεται και αποθηκεύει το υλικό που είναι µη 
εύχρηστο. Το απόθεµα της 4ης ΥΑ δεν πρέπει να είναι διαθέσιµο για χορήγηση. 
Επίσης η 4η ΥΑ δεν πρέπει να έχει χρεωµένο υλικό που είναι εύχρηστο. 
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   5.12.2 Όταν γίνεται παραλαβή µη εύχρηστου υλικού από πελάτη, αυτό 
υποχρεωτικά πρέπει να χρεώνεται στην 4η ΥΑ. 
 
   5.12.3 Όταν µια ΥΑ πλην της 4ης διαθέτει υλικό το οποίο έληξε κατά 
την διάρκεια της αποθήκευσής του, τότε το υλικό αυτό αυτόµατα µεταπίπτει σε 
άχρηστο και δεν θα µπορεί να χορηγηθεί. ∆εν θα γίνεται αυτόµατα η µεταφορά του 
ληγµένου υλικού στην 4η ΥΑ αλλά έγκειται στον αρµόδιο Β∆ η µεταφορά του ή όχι στην 
4η ΥΑ, µε έκδοση ∆Ε∆Υ. 
 
  5.13 Εργασία µε το Τερµατικό Χειρός 
 
   5.13.1 Όλες οι εργασίες που πραγµατοποιούνται στους χώρους των 
αποθηκών πρέπει να υποστηρίζονται µε τερµατικά χειρός. Συγκεκριµένα οι εργασίες 
αυτές είναι: 

  α. Παραλαβές υλικών από το εµπόριο 
  β. Επιστροφές υλικών από πελάτη 
  γ. Χορήγηση υλικού σε πελάτη 
  δ. Επιστροφή υλικού σε προµηθευτή 
  ε. Απογραφή υλικού 
  στ. Εσωτερικές δοσοληψίες µεταξύ των ΥΑ 
  ζ. Αλλαγές θέσης υλικού εντός της ίδιας ΥΑ 

 
   5.13.2 Η 441 ΑΒΥΥ διαθέτει τέσσερα τερµατικά χειρός, οι τεχνικές 
προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται στην ενότητα «Υπάρχουσα κατάσταση 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υλικοτεχνικής Υποδοµής 441 ΑΒΥΥ». 
 
   5.13.3 Στα τερµατικά χειρός θα πρέπει να εγκατασταθεί αυτόνοµη 
εφαρµογή η οποία θα δέχεται δεδοµένα από το ΠΣ και τα οποία θα καθορίζουν τις 
µεταβολές (χορήγηση – επιστροφή – αλλαγή θέσης) που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν επί των υλικών. Με το πέρας των ενεργειών στο τερµατικό τα 
δεδοµένα θα επιστρέφονται στο ΠΣ ενηµερώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του ΠΣ. Όταν 
γίνεται µεταφορά µιας διαδικασίας από το ΠΣ σε τερµατικό χειρός, δεν θα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αλλαγή στην διαδικασία στο ΠΣ µέχρι να γίνει η επιστροφή των 
δεδοµένων από το τερµατικό χειρός στο ΠΣ. 
 
   5.13.4 Κάθε τερµατικό να µπορεί να υποδεχτεί για εκτέλεση 
περισσότερες από µία εργασίες κάθε τύπου π.χ. το τερµατικό χειρός Νο1 έχει 
αποθηκευµένες προς εκτέλεση 2 εργασίες χορήγησης υλικού σε πελάτη και 1 εργασία 
επιστροφής υλικών από πελάτη. Ο χρήστης θα επιλέγει στο τερµατικό χειρός τον τύπο 
της αποθηκευµένης εργασίας και έπειτα την συγκεκριµένη εργασία που θέλει να 
επεξεργαστεί. 
 
 6. Λειτουργίες Κυκλώµατος ∆ιαχείρισης Προµηθειών 
 
  6.1 Καταχώρηση Πιστώσεων 
 
   6.1.1 ∆ιαδικασία ως εξής: 
 

  α. Καταχώρηση ονοµασίας – περιγραφής πίστωσης π.χ. Ά 
πίστωση 2018. Αλφαριθµητικό πεδίο. 

  β. Καταχώρηση των CPV (επιλογή από λίστα) και του 
διατιθέµενου ποσού του εκάστοτε CPV (αριθµητικό πεδίο). 
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  γ. Το συνολικό ποσό της πίστωσης προκύπτει από το 
άθροισµα των ποσών των CPV. 
 
   6.1.2 Αλλαγές στα ποσά επιτρέπονται, αρκεί να µην έχει εκκινήσει 
διαδικασία που χρησιµοποιεί την πίστωση. 
 
   6.1.3 H καταχώρηση πίστωσης µπορεί να γίνει και µε εισαγωγή 
εξωτερικού αρχείου (xls, csv κτλ).Το αρχείο να περιέχει ως ελάχιστη πληροφορία: 
 

  α. Τον κωδικό CPV 
  β. Το διατιθέµενο ποσό του εκάστοτε CPV. 
 

  6.2 Καταχώρηση Συµβάσεων µε Προµηθευτές  
 
   6.2.1 ∆ιαδικασία ως εξής: 
 

  α. Καταχώρηση αριθµού σύµβασης. Αλφαριθµητικό πεδίο. 
  β. Καταχώρηση χρονικού διαστήµατος ισχύος σύµβασης. 
  γ. Καταχώριση προµηθευτή. Επιλογή από λίστα. 
  δ. Καταχώριση εµπορικών προϊόντων του προµηθευτή που 

αφορά η σύµβαση (GTIN,εµπορική ονοµασία). Επιλογή από λίστα. 
  ε. Καταχώριση τιµής µονάδος εµπορικού προϊόντος. 

Αριθµητικό πεδίο. 
  στ. Καταχώριση ποσότητας σύµβασης. Αριθµητικό πεδίο. 
 

  6.3 Επεξεργασία Αιτήσεων Τµηµάτων 441 ΑΒΥΥ για Προµήθεια Υλικών 
 
   6.3.1 ∆ιαδικασία ως εξής: 
 

  α. Επιλογή πίστωσης από την οποία θα αντληθούν χρήµατα 
για εξόφληση της παραγγελίας. 

  β. Επιλογή πιθανών προµηθευτών µε τους ακόλουθους 
τρόπους:  

  1) Χειροκίνητα 
  2) Με βάση το ιστορικό παραγγελιών του ΥΥ 
  3) Βάσει λίστας π.χ. «προµηθευτές οδοντιατρικού 

υλικού» 
  γ. Ταξινόµηση της λίστας των προµηθευτών µε βάση την τιµή 

του ιστορικού προµηθειών. 
  δ. Στην λίστα µε τους προτεινόµενους προµηθευτές να 

φαίνονται και οι ενεργές συµβάσεις για το υλικό. 
  ε. Επιλογή υποψήφιων προµηθευτών. 
  στ. Αυτόµατη σύνταξη αιτήσεων υποβολής προσφορών ανά 

προµηθευτή. 
  ζ. Ενηµέρωση από τον χρήστη του ιστορικού προσφορών, µε 

την λήψη προσφοράς προµηθευτή. Καταχώρηση του χρονικού διαστήµατος ισχύος 
της προσφοράς. 

  η. Με την λήψη όλων των προσφορών, επιλέγεται από τον 
χρήστη ο προµηθευτής από τον οποίο θα γίνει η παραγγελία. Το ΠΣ θα προτείνει τον 
µειοδότη. 
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  θ. Έλεγχος αν υπάρχει επαρκές ποσό στην πίστωση για να 
πραγµατοποιηθεί η παραγγελία. Προειδοποίηση αν δεν υπάρχει επαρκές ποσό στο 
αντίστοιχο CPV της πίστωσης. 

  ι. Σύνταξη παραγγελιών προς τους προµηθευτές ανά CPV και 
προµηθευτή. 

  ια. Ενηµέρωση τµηµάτων µέσω του ΠΣ για παραλαβή 
(προσωρινή ή οριστική) των παραληφθέντων υλικών. Για τις Ά ύλες και τα υλικά 
συσκευασίας που παραλαµβάνονται, πριν την οριστική τους παραλαβή εκδίδονται ανά 
υλικό διαβιβαστικά προς το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου των ΦΕ. Η οριστική παραλαβή 
τους πραγµατοποιείται µε το πέρας του ελέγχου. 

  ιβ. ∆υνατότητα για µερική παραλαβή υλικού, οπότε θα πρέπει 
να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κρατήσει εκκρεµότητα παραλαβής και 
ενδεχοµένως να υποβάλλει καινούργια παραγγελία µε τις ελλείπουσες ποσότητες ή να 
ολοκληρώσει την παραγγελία µε τις παραληφθείσες ποσότητες. 

 
  6.4 ∆ιαδικασία Πληρωµής Παραγγελιών 
 
   6.4.1 ∆ιαδικασία ως εξής: 
 

  α. Επιλογή προµηθευτή για τον οποίο θα γίνει η πληρωµή 
  β. Επιλογή των CPV που θα εξοφληθούν. Θα εξοφλούνται όλα 

τα τιµολόγια που ανήκουν στο κάθε CPV που επιλέγεται. 
  γ. Υπολογισµός τελικού ποσού πληρωµής (προσθήκη φόρων, 

κρατήσεων κτλ) 
  δ. Σύνταξη από το ΠΣ της απαραίτητης αλληλογραφίας 
  ε. Με την οριστικοποίηση της διαδικασίας, θα αφαιρείται το 

ποσό της πληρωµής από τα CPV της πίστωσης που χρησιµοποιήθηκε για την 
εξόφληση. 

 
 7. Λειτουργίες Κυκλώµατος Τµήµατος Ελέγχου Παρακολούθησης 
Αποθεµάτων (ΤΕΠΑ) 
    
  7.1 ∆υνατότητα κατάρτισης συλλογών. Οι συλλογές να κωδικοποιούνται 
ως υγειονοµικό υλικό (διαθέτουν ΑΟ) και να έχουν σταθερή προκαθορισµένη σύνθεση 
υλικών. Να είναι δυνατή η χορήγηση συλλογής που δεν περιλαµβάνει όλα τα 
προβλεπόµενα υλικά. Να υπάρχει διαχωρισµός των υλικών της συλλογής σε 
αναλώσιµα και µακροχρονίου συντηρήσεως. 
 
  7.2 Το ΠΣ πρέπει να υπολογίζει µέσω αλγορίθµων και καταστάσεων 
αναφοράς  το προβλεπόµενο επίπεδο στάθµης ΠΑ για περιφερειακή αποθήκη. 
 
  7.3 Καταχώριση κατανοµής των συλλογών (προβλεπόµενες – 
υπάρχουσες) στις Στρατιωτικές Μονάδες. 
 
  7.4 Λειτουργία κατανοµής του ληξιπρόθεσµου υλικού των ΠΑ στις 
συλλογές και τα κατεξοχήν ΠΑ υλικά βάσει αλγόριθµου. 
 
  7.5 Το ΠΣ να εκδίδει αναλυτικές καταστάσεις κάλυψης υλικών ΠΑ 
(προβλεπόµενα – υπάρχοντα, ποσοστό κάλυψης) για τις περιφερειακές αποθήκες και 
τις Στρατιωτικές Μονάδες καθώς και καταστάσεις προβλεπόµενων – υπαρχόντων 
συλλογών ανά Στρατιωτική Μονάδα και περιφερειακή αποθήκη. 
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  7.6 Η διαδικασία περιστροφής υλικών να πραγµατοποιείται ως εξής:  
 
   7.6.1 Ο Αξκός ΤΕΠΑ επιλέγει την περιφερειακή αποθήκη για την οποία 
θέλει να πραγµατοποιήσει περιστροφή.  
 
   7.6.2 Το ΠΣ θα τον ερωτά αν επιθυµεί να επανυπολογιστούν οι 
προβλεπόµενες ποσότητες υλικών ΠΑ της περιφερειακής αποθήκης. Αν συµφωνεί θα 
γίνεται επανυπολογισµός των προβλεπόµενων ποσοτήτων υλικών.  
 
   7.6.3 Στη συνέχεια θα εµφανίζεται κατάσταση µε όλα τα ληξιπρόθεσµα 
υλικά των ΠΑ της περιφερειακής αποθήκης. Θα εµφανίζονται τα στοιχεία του υλικού, η 
προβλεπόµενη ποσότητα του, η υπάρχουσα ποσότητα καθώς και το απόθεµα της 441 
ΑΒΥΥ για το υλικό.  
 
   7.6.4 Ο χρήστης θα επιλέγει το υλικό για το οποίο επιθυµεί να 
πραγµατοποιήσει περιστροφή και θα εµφανίζεται νέα οθόνη.  
 
   7.6.5 Στη νέα οθόνη θα εµφανίζεται η κατανοµή του υλικού 
(προβλεπόµενα – υπάρχοντα σε συλλογές και κατεξοχήν ΠΑ), οι ποσότητες και οι 
παρτίδες του υλικού που βρίσκονται αποθηκευµένες στην περιφερειακή αποθήκη 
καθώς και οι ποσότητες και οι παρτίδες του ενεργού αποθέµατος της 441 ΑΒΥΥ.  
 
   7.6.6 Ο χρήστης επιλέγει τις ποσότητες και τις παρτίδες που θα 
αφαιρεθούν από το απόθεµα ΠΑ της περιφερειακής αποθήκης. Η αφαίρεση δεν γίνεται 
αυτόµατα. Θα πραγµατοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο όταν υπάρχει ενηµέρωση από την 
περιφερειακή αποθήκη ότι πραγµατοποιήθηκαν οι ενέργειες αφαίρεση του υλικού από 
το απόθεµα ΠΑ. 
 
   7.6.7 Ο χρήστης επιλέγει τις παρτίδες και τις ποσότητες από το ενεργό 
απόθεµα της 441 ΑΒΥΥ που θα χορηγηθούν στην περιφερειακή αποθήκη. 
 
   7.6.8 Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε υλικό.  
 
   7.6.9 Στο τέλος δίνεται εντολή στους Β∆ να χορηγήσουν τα υλικά που 
έχουν επιλεγεί. ∆ηµιουργούνται µία η περισσότερες εντολές στο ΠΣ και εκτελούνται 
από τους Β∆. Μέχρι να εκτελεστούν οι εντολές δεν επιτρέπονται αλλαγές στην 
διαδικασία περιστροφής υλικών. 
 
   7.6.10 Όταν εκτελεστούν οι εντολές τότε ενηµερώνεται και το απόθεµα 
ΠΑ της περιφερειακής αποθήκης. 
 
   7.6.11 Στο τέλος ο Αξκός ΠΑ οριστικοποιεί την διαδικασία. Μόνο µια 
διαδικασία περιστροφής µπορεί να είναι ενεργή ανα περιφερειακή αποθήκη. 
 
  7.7 Το ΠΣ να εκδίδει πρόταση µε υλικά τα οποία δύνανται να 
περιστραφούν λαµβάνοντας υπόψη:  
 
   7.7.1 Ηµερολογιακά κριτήρια π.χ. υλικά στα ΠΑ που λήγουν εντός 
έτους. 
 



Β-18 
 

 

   7.7.2 Το ενεργό απόθεµα της 441 ΑΒΥΥ. Αν δεν υπάρχει επαρκές 
απόθεµα το ΠΣ µε την έγκριση του χρήστη να προβαίνει σε αίτηµα προµήθειας στο Γρ. 
Προµηθειών. 
 
   7.7.3 Τους δείκτες κατανάλωσης των υλικών.  
 
 8. Παραστατικά – Λογιστικά Βιβλία 
 
  8.1 Το ΠΣ πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τα διαλαµβανόµενα 
στον  ΓΚΑ∆ΥΕ∆, να τηρεί τα προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία και ευρετήρια και να 
εκδίδει τα προβλεπόµενα παραστατικά. 
 
  8.2 Τα ευρετήρια, λογιστικά βιβλία και παραστατικά που προβλέπει ο 
ΓΚΑ∆ΥΕ∆ και τα οποία πρέπει να εκδίδονται σε εκτυπωµένη µορφή από το ΠΣ είναι:  
 

 α.  Η Μερίδα Υλικού – ∆ελτίο Υπολοίπων 
 β.  Το Μητρώο Μερίδων Υλικού 
 γ.  Η Αίτηση – ∆ικαιολογητικό ∆οσοληψιών Υλικού (Α∆∆Υ) 
 δ.  Το  Ευρετήριο Α∆∆Υ 
 ε.  Η Εντολή Χρεοπίστωσης(ΕΧΠ)  
 στ. Το Ευρετήριο ΕΧΠ. 

 
  8.3 Άλλες κατηγορίες λογιστικών εγγράφων που θα εκδίδονται από το ΠΣ 
είναι οι καταστάσεις απογραφής, διάφορα πρωτόκολλα (παράδοσης – παραλαβής 
διαχειριστών, συσκευασίας και αποσυσκευασίας υλικού, µετασχηµατισµού υλικών 
κ.α.), το Μητρώο Οργάνων Εφοδιασµού ∆ιαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται τα 
οικονοµικά όργανα της Μονάδας (∆ιοικητής, ΠΕ∆, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, 
∆ιαχειριστές Υλικών), Βιβλίο ∆ιαφορών Υλικού όπου καταχωρούνται οι διαφορές που 
εντοπίζονται κατά τις απογραφές. 
 
  8.4 Η δοµή και το περιεχόµενο των λογιστικών εγγράφων όπως 
καθορίζεται από τον ΓΚΑ∆ΥΕ∆. 
 
 9. Λειτουργίες Κυκλώµατος Φαρµακευτικών Εργαστηρίων 
 
  9.1 Συνταγές Παραγωγής Φαρµακοεπιδεσµικού Υλικού 
 
   9.1.1 Καταχώρηση των συνταγών ως εξής: 
 

  α. Κάθε συνταγή να διαθέτει περιγραφή και να εντάσσεται σε 
συγκεκριµένη κατηγορία παραχθέντος υλικού. 

  β. Καταχωρούνται οι ποσότητες  Ά υλών και υλικών 
συσκευασίας για την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας προϊόντος 

  γ. Καταχωρείται ο τύπος και ο αριθµός ποιοτικών ελέγχων 
που πραγµατοποιούνται κατά την διαδικασία παραγωγής. Επιλογή από λίστα. 

  δ. Καταχωρούνται τα χρονικά διαστήµατα στα οποία 
πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι σταθερότητας. 

  ε. Καταχωρείται ο τύπος ∆ΠΕ. 
  στ. Να υπάρχει επισήµανση ισχύουσας – µη ισχύουσας 

συνταγής. Προεπιλογή: ισχύουσα. 
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  9.2 Προγραµµατισµός Παραγωγής 
 
   9.2.1 Καθορισµός στο ΠΣ ποσοτήτων και παρτίδων για κάθε υλικό για 
χρονικό διάστηµα τριών µηνών. Το ΠΣ να προτείνει ποσότητες παραγωγής για το 
ζητούµενο χρονικό διάστηµα βάσει ενεργού αποθέµατος και δεικτών κατανάλωσης 
κάθε υλικού. 
 
   9.2.2 Να εκδίδεται από το ΠΣ έγγραφο υπηρεσιακό σηµείωµα από τον 
ΠΛΥ προς τα ΦΕ για την παραγωγή των παραπάνω ποσοτήτων. 
 
   9.2.3 Ο πίνακας προγραµµατισµού παραγωγής να είναι δυναµικός και 
να ενηµερώνεται κάθε φορά που παράγεται ένα προϊόν από τα ΦΕ. Αν δεν υλοποιηθεί 
η παραγωγή ενός προϊόντος να επισηµαίνεται ως καθυστερούµενη (delayed).  
 
   9.2.4 Ο χρήστης να µπορεί να µεταφέρει την καθυστερούµενη 
ποσότητα σε άλλο µήνα (postponed) ή να δηλώσει τέλος παραγωγής (terminated). 
 
  9.3 ∆ιαδικασία Παραγωγής 
 
   9.3.1 ∆ιαδικασία στο ΠΣ ως εξής:  
 

  α. Ο προϊστάµενος του τµήµατος Παραγωγής δηµιουργεί µια 
διαδικασία παραγωγής στο ΠΣ για το προϊόν που θέλει να παράγει. Αν υπάρχει 
συνολικό µηδενικό απόθεµα από κάποια Α΄ ύλη ή υλικό συσκευασίας δεν θα είναι 
δυνατή η εκκίνηση διαδικασίας παραγωγής. 

  β. Στην συνέχεια εκδίδει στο ΠΣ δελτίο ζυγίσεως. Προτείνονται 
ποσότητες και παρτίδες βάσει συνταγής και ηµεροµηνιών λήξεως των παρτίδων των Ά 
υλών. 

  γ. Αν 1) το συνολικό απόθεµα εκδόχου ή υλικού συσκευασίας 
είναι µικρότερο από αυτό που προβλέπει η συνταγή ή 2) το απόθεµα της δραστικής 
ουσίας, της συγκεκριµένης παρτίδας που έχει επιλεγεί για την παραγωγή, είναι 
µικρότερο από αυτό που προβλέπει η συνταγή, τότε το ΠΣ θα εµφανίζει 
προειδοποίηση στον χρήστη αν επιθυµεί την παραγωγή υποπαρτίδας. 

  δ. Ο χρήστης να µπορεί να τροποποιήσει την ποσότητα Α΄ 
ύλης µε ταυτόχρονη προσαρµογή των ποσοτήτων των υπόλοιπων συστατικών και του 
παραχθέντος προϊόντος. Ο χρήστης δεν µπορεί να τοποθετήσει ποσότητα σε κάποιο 
συστατικό µεγαλύτερη της διαθέσιµης. 

  ε. Επίσης καθορίζεται από το ΠΣ ο αριθµός παρτίδας του 
προϊόντος που θα παραχθεί. 

  στ. Κατά την διάρκεια της παραγωγής, ο προϊστάµενος του 
Τµήµατος Παραγωγής δίνει εντολή µέσω του ΠΣ σε συγκεκριµένα στάδια της 
παραγωγής στο τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου για την υλοποίηση ποιοτικού ελέγχου του 
προϊόντος. Η παραγωγή συνεχίζεται όταν ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος. 

  ζ. Όταν ολοκληρωθεί και ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, να 
πραγµατοποιείται στατιστική ανάλυση (διερεύνηση αποκλίσεων). Τα όρια µετρήσεων 
της ανάλυση να µπορούν να προκύπτουν µέσω του ΠΣ, λαµβάνοντας υπόψη τα όρια 
µετρήσεων προηγούµενων αντίστοιχων διαδικασιών. 

  η. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, συµπληρώνονται στο 
ΠΣ οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας και  προσαρµόζεται η παραχθείσα 
ποσότητα προϊόντος για να καλύψει απώλειες κατά την παραγωγή. 

  θ. Ο QP (Qualified Person) ελέγχει την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και δίνει την εντολή στο ΠΣ για την αποδέσµευση της παραχθείσας 
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ποσότητας. Στο σηµείο αυτό εκδίδεται και παραστατικό ΕΧΠ για την λογιστική 
τακτοποίηση των A΄ υλών και υλικών συσκευασίας που καταναλώθηκαν και για την 
χρέωση στην Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού, του παραχθέντος προϊόντος. 
 
  9.4 Ποιοτικός Έλεγχος 
 
   9.4.1 Το τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου των ΦΕ υλοποιεί σειρά 
εργαστηριακών ελέγχων. Οι έλεγχοι αφορούν : 
 

  α. Ποιοτικούς ελέγχους παραλαβής Α΄ υλών και υλικών 
συσκευασίας. 

  β. Ποιοτικούς ελέγχους στα ενδιάµεσα στάδια παραγωγής και 
στο τελικό παραχθέν προϊόν. 

  γ. Homeworking standards. 
  δ. Ελέγχους σταθερότητας προϊόντος. 
  ε. Ελέγχους παράτασης ορίου ζωής Α΄ ύλης. 

 
   9.4.2 Το ΠΣ να συντάσσει ηµερολογιακή αναφορά 
προγραµµατισµένων ελέγχων. Επίσης να δηµιουργεί ειδοποίηση προς το τµήµα 
Ποιοτικού Ελέγχου για ελέγχους για τους οποίους έχει παρέλθει το χρονικό όριο 
υλοποίησης. 
 
   9.4.3 Με την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου να συντάσσεται ∆ΠΕ, το 
οποίο θα λαµβάνει αύξουσα αρίθµηση. Ξεχωριστή αρίθµηση για κάθε τύπο ελέγχου. 
 
   9.4.4 Η δοµή του ∆ΠΕ θα καθορίζεται από τον χρήστη, επιλέγοντας 
ποιοι επιµέρους έλεγχοι θα το συνιστούν. 
 
   9.4.5 Οι τύποι επιµέρους ελέγχων και τα όριά τους θα είναι 
καταχωρηµένα στο ΠΣ. 
 
  9.5 Ποιοτικός Έλεγχος παραλαβής Α΄ υλών και Υλικών Συσκευασίας 
 
   9.5.1 Η εντολή για έλεγχο δίνεται για κάθε υλικό από το Γρ. 
Προµηθειών µέσω διαβιβαστικών εγγράφων που εκδίδει το ΠΣ. Το κάθε διαβιβαστικό 
έγγραφο λαµβάνει αύξουσα αρίθµηση και συνδέεται µε τον αριθµό του αντίστοιχου 
∆ΠΕ που θα εκδοθεί στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου. 
 
   9.5.2 Καταγραφή στο ΠΣ της ποσότητας υλικού που δεσµεύεται για 
τον έλεγχο, προκειµένου να συνταχθεί ΕΧΠ για την λογιστική τακτοποίηση της 
καταναλωθείσας ποσότητας. 
 
   9.5.3 Καταγράφονται στο ΠΣ και οι ηµεροµηνίες επανελέγχων. 
Ενηµερώνεται η λίστα εκκρεµών ελέγχων. 
 
   9.5.4 Αν τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αποδεκτά, γίνεται οριστική 
χρέωση των ελεγµένων υλικών στις διαχειρίσεις.  
 
  9.6 Ποιοτικός Έλεγχος κατά την Παραγωγή 
 
   9.6.1 Το τµήµα ποιοτικού ελέγχου λαµβάνει την εντολή, πραγµατοποιεί 
τους απαιτούµενους ελέγχους, καταγράφει τα αποτελέσµατα στο ΠΣ και εκδίδει ∆ΠΕ. 
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Το ∆ΠΕ λαµβάνει αύξοντα αριθµό από το αντίστοιχο ευρετήριο π.χ. ευρετήριο 
ηµιέτοιµων προϊόντων. Το ∆ΠΕ συνδέεται µε τον αριθµό του δελτίου ζυγίσεως της 
παραγωγικής διαδικασίας. Αν τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αποδεκτά, το τµήµα 
Ποιοτικού Ελέγχου επικυρώνει την ολοκλήρωση του ελέγχου και η παραγωγή 
προχωρά στο επόµενο στάδιο. 
   
  9.7 Homeworking Standards 
 
   9.7.1 Έκδοση ΕΧΠ µετατροπής της δραστικής ουσίας και πρότυπη 
ουσία εργασίας, που θα χρησιµοποιηθεί για τους ελέγχους. 
 
   9.7.2 Έκδοση ∆ΠΕ, το οποίο λαµβάνει αύξοντα αριθµό από το 
αντίστοιχο ευρετήριο. 
 
   9.7.3 Ενηµέρωση της λίστας εκκρεµών ελέγχων µε τον επανέλεγχο της 
πρότυπης ουσίας εργασίας ένα έτος µετά την ηµεροµηνία προτυποποίησης.  
 
  9.8 Έλεγχος Σταθερότητας Προϊόντος 
 
   9.8.1 Έκδοση αναφοράς από το ΠΣ η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα 
υλικά παραγωγής ΦΕ, τον αριθµό παραχθέντων παρτίδων για κάθε υλικό εντός του 
έτους, αν έχει επιλεγεί παρτίδα για έλεγχο σταθερότητας για κάθε υλικό και ποια 
παρτίδα είναι αυτή καθώς και τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων ελέγχων 
σταθερότητας για κάθε υλικό. 
 
   9.8.2 Επιλογή µόνο µιας παρτίδας το έτος για κάθε υλικό. Η επιλογή 
της παρτίδας ενηµερώνει την λίστα µε τους εκκρεµείς ελέγχους. Περιλαµβάνονται και 
οι επανέλεγχοι που γίνονται σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, όπως καθορίζονται 
στην συνταγή του υλικού. 
 
   9.8.3 Λογιστική τακτοποίηση της καταναλωθείσας ποσότητας 
πρότυπης ουσίας εργασίας µε ΕΧΠ. Επίσης εκδίδεται και πρωτόκολλο κατανάλωσης 
πρότυπης ουσίας εργασίας. 
 
   9.8.4 Έκδοση ∆ΠΕ, το οποίο λαµβάνει αρίθµηση από αντίστοιχο 
ευρετήριο ελέγχων σταθερότητας. 
 
  9.9 Παράταση ορίου ζωής Α΄ Ύλης 
 
   9.9.1 Ο αριθµός και οι ηµεροµηνίες επανελέγχων καταγράφονται κατά 
την εισαγωγή (παραλαβή) της Ά ύλης στην Μονάδα. 
 
   9.9.2 Ενηµέρωση της λίστας εκκρεµών ελέγχων µε τους ελέγχους 
παράτασης ορίου ζωής της κάθε Ά ύλης. 
 
   9.9.3 Έκδοση ∆ΠΕ η οποία λαµβάνει αύξοντα αριθµό από το 
αντίστοιχο ευρετήριο.  
 
   9.9.4 Ενηµερώνεται η νέα ηµεροµηνία λήξης της παρτίδας. Στο 
ιστορικό θα παραµένει και η παλαιά ηµεροµηνία λήξης. 
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 10. Στατιστικά–Reports 
 
  10.1 Το ΠΣ πρέπει να παρέχει στατιστικά στοιχεία και αναφορές που θα 
υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων. Πέρα από τις απλές αναφορές  αριθµητικών 
στοιχείων παραγωγής – προµηθειών – χορηγήσεων, επιπλέον πρέπει να γίνεται και 
εφαρµογή κάποιων στατιστικών µοντέλων ανάλυσης – πρόβλεψης π.χ. ανάλυση ABC. 
 
  10.2 Επίσης, κάποιες αναφορές όπως στάθµης ΠΑ, καταρτισµού 
προϋπολογισµού δεν έχουν απλώς ενηµερωτικό σκοπό, αλλά υποβάλλονται στην 
ιεραρχία ως επίσηµες αναφορές. 
   
  10.3 Τέλος, οι αναφορές  και καταστάσεις που συντάσσονται από το ΠΣ θα 
πρέπει να µπορούν να γίνουν exportσε επεξεργάσιµη µορφή (csv, xls κ.α.). 
 
 11. Προειδοποιήσεις (alerts) – Σύστηµα Ανταλλαγής Μηνυµάτων και ∆ιακίνησης 
Εσωτερικής Αλληλογραφίας 
 
  11.1 Alerts µπορούν να πυροδοτούνται αυτόµατα όταν π.χ. η στάθµη 
αποθέµατος ενός υλικού πέσει κάτω από κάποιο όριο, όταν υπάρχουν υλικά προς 
παραλαβή, όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή ενός προϊόντος από τα ΦΕ, όταν 
χορηγηθούν υλικά σε κάποιον πελάτη κ.α. Οι λειτουργίες που πυροδοτούν τα alerts να 
µπορούν να ορίζονται από τον χρήστη. 
 
  11.2 Τα alerts θα γνωστοποιούνται µέσω του συστήµατος ανταλλαγής 
µηνυµάτων. Το σύστηµα ανταλλαγής µηνυµάτων λειτουργεί ως ένα εσωτερικό email, 
το οποίο πέρα από τα αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα των alerts περιλαµβάνει και την 
ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών για ενηµέρωση και ανάθεση εργασιών και 
παρακολούθηση της προόδου τους. 
 
 12. Χρήστες – Οµάδες Χρηστών 
 
  12.1 Η πρόσβαση στο ΠΣ και στην εφαρµογή του τερµατικού χειρός θα 
γίνεται µε την καταχώρηση προσωπικού για κάθε χρήστη ονόµατος χρήστη 
(username) και κωδικού (password). 
 
  12.2. Η πρόσβαση στα κυκλώµατα και τα δεδοµένα του ΠΣ και της 
εφαρµογής του τερµατικού χειρός θα είναι διαβαθµισµένη ανάλογα µε το τµήµα και την 
θέση εντός του τµήµατος για κάθε χρήστη. Προκειµένου να επιτευχθεί η διαβάθµιση 
στην πρόσβαση πρέπει να δηµιουργηθούν οµάδες χρηστών µε διαφορετικά 
δικαιώµατα. ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από 
µια οµάδες. 
 
  12.3 Οι οµάδες χρηστών θα είναι οι εξής: 
 

 α. Administrator 
 β. ∆ιοικητής/Υποδιοικητής 
 γ. ΠΛΥ/Γ∆ΥΥ 
 δ. Β∆ 
 ε. Αξκός ΤΕΠΑ 
 στ. Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών 
 ζ. Χρήστης Γρ. Προµηθειών 
 η. Προϊστάµενος Φαρµακευτικών Εργαστηρίων 
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 θ. Προϊστάµενος Τµήµατος Παραγωγής 
 ι. Χρήστης Τµήµατος Παραγωγής 
 ια. Προϊστάµενος Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου 
 ιβ. Χρήστης Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου 
 

 13. Χρονοδιάγραµµα – Φάσεις – Παραδοτέα 
 

Φάση ∆ιάρκεια Τίτλος Φάσης 
Προαπαιτούµενα έναρξης 

φάσης 

Φ1 1 µήνας 
Ανάλυση Απαιτήσεων – 
Μελέτη Εφαρµογής 

Έναρξη µε την υπογραφή της 
σύµβασης 

Φ2 7 µήνες 
Σχεδιασµός – Ανάπτυξη – 
Παραµετροποίηση του 
λογισµικού 

Έναρξη µε την παράδοση της 
Μελέτης Εφαρµογής 

Φ3 4 µήνες 

Έλεγχος καλής λειτουργίας, 
αποσφαλµάτωση και βελτίωση 
του ΠΣ – εκπαίδευση χρηστών 
– µεταφορά δεδοµένων 

Έναρξη µε τη λήξη της Φ2 

 
  13.1 Κατά την Φ1 ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τα τµήµατα και τον Αξκό 
Πληροφορικής της 441 θα καταγράψει όλη την απαραίτητη πληροφορία σε ότι αφορά 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή, τις λειτουργίες των τµηµάτων της 441 ΑΒΥΥ 
και τις ανάγκες υποστήριξης από το ΠΣ προκειµένου να µπορέσει να συντάξει Μελέτη 
Εφαρµογής. Η Μελέτη Εφαρµογής, η οποία είναι και το παραδοτέο της Φ1, θα 
αποτελεί ολοκληρωµένη πρόταση ανάπτυξης – παραµετροποίησης του λογισµικού 
που θα αναφέρει αναλυτικά την µεθοδολογία υλοποίησης του ΠΣ που θα ακολουθήσει 
ο ανάδοχος, τον προγραµµατισµό υλοποίησης, την ανάλυση και τον πλήρη σχεδιασµό 
και αρχιτεκτονική του συστήµατος, την µεθοδολογία αποσφαλµάτωσης και µεταφοράς 
δεδοµένων από τα υπάρχοντα ΠΣ καθώς και την µεθοδολογία και τον 
προγραµµατισµό της εκπαίδευσης των χρηστών. 
 
  13.2 Η παράδοση της Μελέτης Εφαρµογής θα σηµατοδοτήσει την έναρξη 
της Φ2 όπου θα πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη και παραµετροποίηση του λογισµικού 
για όλα τα απαιτούµενα κυκλώµατα. Η ανάπτυξη θα είναι σύµφωνη µε τις 
προδιαγραφές της υπάρχουσας διακήρυξης, ενισχυµένη µε την πληροφορία που θα 
έχει προκύψει κατά την Φ1 όπως θα καταγραφεί στη Μελέτη Εφαρµογής. 
 
  13.3 Με το πέρας της Φ2, ξεκινά η Φ3 κατά την οποία θα 
πραγµατοποιηθούν: 
 
   13.3.1 Εκπαίδευση του προσωπικού: Οι χρήστες θα λάβουν 
εκπαίδευση στα κυκλώµατα του ΠΣ τα οποία αφορούν τις αρµοδιότητες τους στην 441 
ΑΒΥΥ. Η εκπαίδευση στο κύκλωµα προειδοποιήσεων και εσωτερικής αλληλογραφίας 
αφορά όλους τους χρήστες. Οι διαχειριστές συστήµατος θα λάβουν εκπαίδευση σε 
όλες τις δυνατότητες του ΠΣ και  επιπλέον στα συστήµατα διαχείρισης χρηστών, 
οµάδων χρηστών και δικαιωµάτων χρηστών, διαχείρισης της πληροφορίας, 
συντήρησης και βασικής αποσφαλµάτωσης του συστήµατος. Θα παραδοθούν από τον 
ανάδοχο εγχειρίδια χρήσης και εκπαιδευτικό υλικό για κάθε κύκλωµα του ΠΣ. Ο 
αριθµός των ατόµων που θα εκπαιδευτούν θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρµογής. 
 
   13.3.2 Αποσφαλµάτωση του συστήµατος: Θα πραγµατοποιηθεί πριν 
την επίσηµη λειτουργία του ΠΣ και αφορά την διόρθωση σφαλµάτων που προκύπτουν 
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κατά την λειτουργία του συστήµατος, τελικές ρυθµίσεις – προσαρµογές – 
παραµετροποιήσεις και την βελτιστοποίηση της απόδοσης του ΠΣ, την 
βελτιστοποίηση του user interface, την διενέργεια διεξοδικών ελέγχων για εντοπισµό 
σφαλµάτων και διόρθωση τους, τον έλεγχο περιορισµών στις διαδικασίες του ΠΣ π.χ. 
έλεγχος για διαδικασίες που επιτρέπουν αρνητικά λογιστικά υπόλοιπα, τον έλεγχο 
ακεραιότητας βάσης δεδοµένων και διαβάθµισης πρόσβασης στις λειτουργίες του ΠΣ.  
 
   13.3.3 Μεταφορά δεδοµένων: Στο τέλος της Φ3 θα πρέπει να γίνει η 
µεταφορά δεδοµένων από τα υπάρχοντα ΠΣ (ERP και WMS) στο υπό προµήθεια ΠΣ. 
Η µεθοδολογία µεταφοράς των δεδοµένων θα έχει καθοριστεί στην Μελέτη 
Εφαρµογής. 
 
 14. Ευρετήριο Ορισµών – Συντµήσεων 
«441 ΑΒΥΥ»: 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονοµικού Υλικού. Το κεντρικό εφοδιαστικό 
όργανο του ΕΣ σε ότι αφορά το Υγειονοµικό Υλικό. 
«Α∆∆Υ»: Αίτηση ∆ικαιολογητικό ∆οσοληψιών Υλικού. Παραστατικό λογιστικής 
τακτοποίησης δοσοληψιών µε άλλες διαχειρίσεις (χορηγήσεις, επιστροφές, 
παραλαβές). 
«ΑΜ» Αριθµός Μητρώου. Μοναδικός αριθµός ο οποίος αποδίδεται από τον ΣΞ για 
κάθε µονάδα κάθε ΜΣΥΥ 
«ΑΟ»: Αριθµός Ονοµαστικού. Το σύστηµα κωδικοποίησης του Υγειονοµικού Υλικού µε 
επταψήφιο µοναδικό αριθµό. 
«ΑΥ»:1) Απώλεια υγείας που απαιτεί περίθαλψη (ασθενής, τραυµατίας, ψυχική 
ασθένεια κτλ). 2) Στις διαδικασίες των ΦΕ αντιστοιχεί στον όρο Α’ ύλη. 
«Β∆»: Βοηθός ∆ιαχειριστή. Υπάρχουν 5 Β∆, οι οποίοι συνεπικουρούν τον Γ∆ΥΥ στο 
έργο του. Κάθε Β∆ έχει διαφορετική αρµοδιότητα - ρόλο και είναι υπεύθυνος για 
συγκεκριµένο τµήµα του υγειονοµικού υλικού της Μονάδας. 
«Γ∆ΥΥ»: Γενικός ∆ιαχειριστής Υγειονοµικού Υλικού. Ο Αξιωµατικός ο οποίος 
προΐσταται της Γενικής ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού, ο οποίος έχει χρεωµένο και 
διαχειρίζεται το σύνολο του Υγειονοµικού Υλικού της Μονάδας. 
ΓΚΑ∆ΥΕ∆: Γενικός Κανονισµός Ανεφοδιασµού και ∆ιαχειρίσεων Υλικού Ενόπλων 
∆υνάµεων. Στρατιωτικός κανονισµός ο οποίος περιγράφει το σύστηµα διαχείρισης 
υλικού στις Ε∆ και την λογιστική τακτοποίησή του. 
«∆Ε∆Υ»: ∆ελτίο Εσωτερικής ∆ιακίνησης Υλικού. Έγγραφο το οποίο εκδίδεται σε κάθε 
εσωτερική διακίνηση υλικού µεταξύ Γενικής ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού και ΥΑ, ή 
µεταξύ των ΥΑ. 
«∆ΠΕ»: ∆ελτίο Ποιοτικού Ελέγχου. ∆ελτίο που εκδίδεται από τα ΦΕ µε τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων. 
«Ε∆»: Ένοπλες ∆υνάµεις. Περιλαµβάνουν τρεις κλάδους: Στρατός Ξηράς (ΣΞ), 
Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) και Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ). 
«ΕΧΠ»: Εντολή Χρεοπίστωσης. Παραστατικό λογιστικής τακτοποίησης ποσοτικών και 
ποιοτικών αλλαγών του υλικού που δεν οφείλονται σε προµήθειες, παραλαβές ή 
επιστροφές. Π.χ. σε µεταποιήσεις, παραγωγή φαρµάκων, καταστροφή υλικών κ.α. 
«Λ»: Ληξιπρόθεσµο Υλικό. 
«ΜΜ»: Μονάδα Μέτρησης 
«ΜΣ»: Μακροχρονίου Συντηρήσεως Υλικό. Υλικό το οποίο δεν έχει ηµεροµηνία λήξης 
και αντικαθίσταται µόνο όταν φθαρεί από την χρήση. 
«ΜΣΥΥ»: Μείζονος Σηµασίας Υγειονοµικό Υλικό. Κατηγορία Υγειονοµικού Υλικού το 
οποίο περιλαµβάνει υψηλής αξίας υλικά (π.χ. χειρουργικές τράπεζες, κλίβανοι, 
οδοντιατρικές έδρες κ.α.). Κάθε µονάδα ΜΣΥΥ χαρακτηρίζεται από το Serial Number 
που έχει δοθεί από τον κατασκευαστή και από Αριθµό Μητρώου, ο οποίος αποδίδεται 
από τον ΣΞ. 
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«ΠΑ»: Πολεµικά Αποθέµατα. Αποθέµατα Υγειονοµικών Υλικών τα οποία βρίσκονται 
αποθηκευµένα σε περιφερειακές αποθήκες. Η 441 ΑΒΥΥ πραγµατοποιεί την 
παρακολούθηση της στάθµης των υλικών αυτών και διατάσσει την αντικατάστασή τους 
πριν την λήξη τους. Ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνη και για την λογιστική παρακολούθηση 
των υλικών αυτών. Υπεύθυνος είναι ο αντίστοιχος διαχειριστής της περιφερειακής 
αποθήκης. 
«ΠΑΥΥ»: Προκεχωρηµένη Αποθήκη Υγειονοµικού Υλικού. Περιφερειακή Αποθήκη 
Υγειονοµικού Υλικού η οποία εφοδιάζεται από την 441 ΑΒΥΥ και στην συνέχεια 
εφοδιάζει άλλες Μονάδες. 
«ΠΕ∆»: Προϊστάµενος Εφοδιασµού κ ∆ιαχειρίσεων. Αξιωµατικός ο οποίος ασκεί την 
γενική εποπτεία του συστήµατος εφοδιασµού της Μονάδας. 
«ΠΛΥ»: Προϊστάµενος Λογιστηρίου Υλικού. Ο προϊστάµενος του τµήµατος Λογιστήριο 
Υλικού, στο οποίο υπάγεται η Γενική ∆ιαχείριση Υγειονοµικού Υλικού. 
«ΠΣ»: Πληροφοριακό Σύστηµα. Στο υπάρχον κείµενο γίνεται διαχωρισµός µεταξύ ΠΣ 
και εφαρµογής τερµατικού χειρός, όπου η τελευταία είναι η αυτόνοµη εφαρµογή που 
χρησιµοποιούν τα τερµατικά χειρός. ∆ηλαδή ο όρος ΠΣ περιλαµβάνει όλο το λογισµικό 
που θα εγκατασταθεί – αναπτυχθεί – παραµετροποιηθεί, εκτός από την εφαρµογή των 
τερµατικών χειρός. 
«ΣΞ»: Στρατός Ξηράς. Ένας από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆). 
Οι άλλοι δύο είναι το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ). 
«ΣΝ»: Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 
«ΤΕΠΑ»: Τµήµα Ελέγχου Παρακολούθησης Αποθεµάτων. Το τµήµα που είναι 
υπεύθυνο για την κατάρτιση και παρακολούθηση της στάθµης υλικών ΠΑ και που δίνει 
εντολή για αντικατάσταση ποσοτήτων υλικών ΠΑ πριν την λήξη τους. 
«ΥΑ»: Υποαποθήκη. Το σύνολο των υλικών που έχει χρεωµένα κάθε Β∆. Αποτελεί 
οργανωτική κατηγοριοποίηση της Γενικής ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού. Να µην 
συγχέεται µε τους ΧΑ, όπου είναι οι φυσικές τοποθεσίες αποθήκευσης του 
Υγειονοµικού Υλικού. 
«ΥΣ»: Υλικό συσκευασίας. 
«ΥΥ»: Υγειονοµικό Υλικό. Κάθε υλικό, συσκευή ή µηχάνηµα το οποίο εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του Υγειονοµικού Σώµατος του Ελληνικού Στρατού. Το Υγειονοµικό Υλικό 
αφορά γενική περιγραφή ενός υλικού µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και όχι 
συγκεκριµένο εµπορικό σκεύασµα που διατίθεται από κάποιον προµηθευτή. 
Ουσιαστικά περιλαµβάνει όλα τα υλικά του εµπορίου που πληρούν τις αντίστοιχες 
ιδιότητες. 
«ΦΕ»: Φαρµακευτικά Εργαστήρια. Το τµήµα της 441 ΑΒΥΥ που ασχολείται µε την 
π,αραγωγή και τον έλεγχο Φαρµακοεπιδεσµικού Υλικού. 
«ΧΑ»: Χώρος Αποθήκευσης. Φυσικές τοποθεσίες αποθήκευσης του υγειονοµικού 
υλικού, κωδικοποιηµένες µε επταψήφιο αριθµό. ∆ιαφέρουν σε σχέση µε τις 
Υποαποθήκες (ΥΑ) στο ότι οι τελευταίες αποτελούν οργανωτική διάκριση της Γενικής 
∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού και δεν έχουν να κάνουν µε φυσική τοποθεσία 
αποθήκευσης. 
 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  
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 Αθήνα, 3 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ  
Φ.600.16/1/19/Σ.1  
«Γ» Φύλλο Συµµόρφωσης – Αποδοχής των Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων 
υπό Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Γενικές – Τεχνικές Απαιτήσεις Απάντηση 

2.1 
Το υπό προµήθεια ΠΣ βασίζεται στην 
ανοικτού κώδικα σουίτα εφαρµογών ERP 
Odoo 

ΝΑΙ 

2.2 
Θα διατεθούν 17 άδειες χρήσης του υπό 
προµήθεια ΠΣ. ΝΑΙ 

2.3 

Το υπό προµήθεια ΠΣ υποστηρίζεται από 
πλήρες σύστηµα λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και ασφαλούς επαναφοράς τους 
όταν απαιτηθεί. 

ΝΑΙ 

2.5 
Όλες οι οθόνες διεπαφής του χρήστη µε το 
υπό προµήθεια ΠΣ είναι στην ελληνική 
γλώσσα. 

ΝΑΙ 

2.4 
Το υπό προµήθεια ΠΣ θα εγκατασταθεί από 
τον ανάδοχο στους servers της 441 ΑΒΥΥ.  ΝΑΙ 

2.4 

Το υπό προµήθεια ΠΣ να εκµεταλλεύεται την 
ήδη υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή της 
441 ΑΒΥΥ (τερµατικά χειρός, εκτυπωτές, 
εσωτερικό δίκτυο). 

ΝΑΙ 

12.1 – 
12.3 

∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση στο ΠΣ και στα 
κυκλώµατα του µέσω συστήµατος χρηστών – 
οµάδων χρηστών – δικαιωµάτων χρηστών. 

ΝΑΙ 

Οργάνωση πληροφορίας στο ΠΣ Απάντηση 

4.1.1 

Καταχώρηση στοιχείων προµηθευτών όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Προµηθευτές» 
της «Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

4.1.2 

Καταγραφή ιστορικού προµηθευτή το οποίο 
περιλαµβάνει ιστορικό προσφορών, 
προµηθειών εκκρεµών και ολοκληρωµένων 
προµηθειών , εκκρεµών και ολοκληρωµένων 

ΝΑΙ 
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πληρωµών. 

4.2.1 – 
4.2.3 

Καταχώρηση στοιχείων πελατών όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Προµηθευτές» 
της «Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

4.3.1 Καταχώριση στοιχείων επιτροπών και χρόνου 
ισχύος τους 

ΝΑΙ 

4.3.2 

Τήρηση ιστορικού επιτροπών. Αντιστοιχία 
µεταξύ της σύνθεσης της επιτροπής σε 
δεδοµένη ηµεροµηνία και της ηµεροµηνίας 
έκδοσης του παραστατικού το οποίο 
επικυρώνει η επιτροπή. 

ΝΑΙ 

4.4.1 - 
4.4.4 

Καταχώρηση στοιχείων υγειονοµικών υλικών 
όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μητρώο 
Υγειονοµικού Υλικού» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

4.5.1 

Καταχώρηση στοιχείων εµπορικών 
προϊόντων όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Εµπορικά Προϊόντα» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

4.6.1 - 
4.6.2 

Καταχώρηση στοιχείων παρτίδων εµπορικών 
προϊόντων όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Παρτίδες Εµπορικών Προϊόντων» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP 441 
ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

4.7.1 - 
4.7.2 

Υποστήριξη έκδοσης και ανάγνωσης GS1 
κωδικοποίησης για υλικά και επίπεδα 
συσκευασίας όπως περιγράφεται στο 
έγγραφο αναφοράς «GS1 General 
Specifications» 

ΝΑΙ 

4.7.1 
Υποστήριξη εκτύπωσης GS1 ετικετών όπως 
περιγράφεται στο έγγραφο αναφοράς «GS1 
General Specifications» 

ΝΑΙ 

4.8.1 - 
4.8.2 

Καταχώρηση Χώρων Αποθήκευσης όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Χώροι 
Αποθήκευσης» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

Κύκλωµα Λογιστηρίου Υλικού – Γενικής ∆ιαχείρισης 
Υγειονοµικού Υλικού 

ΝΑΙ 

5.1.1 - 
5.1.2 

Υποστήριξη λειτουργίας ΥποΑποθηκών 
ΝΑΙ 

5.2.1 - 
5.2.4 

Καταχώρηση αιτήσεων προµήθειας υλικών  
όπως περιγράφεται στην ενότητα «Αιτήσεις 
Προµήθειας Υλικών» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.3.1 - Λειτουργία παραλαβής (προσωρινής – ΝΑΙ 
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5.3.3 οριστικής) υλικών από προµηθευτές όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Παραλαβή 
Υλικών από Προµηθευτές» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

5.4.1 – 
5.4.3 

Λειτουργία αλλαγής χώρου αποθήκευσης 
υγειονοµικών υλικών όπως περιγράφεται 
στην ενότητα «Αλλαγή ΧΑ Υλικού» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.5.1 - 
5.6.3 

Καταχώρηση και διαµόρφωση αιτήσεων 
χορήγησης υλικών προς πελάτες όπως 
περιγράφεται στις ενότητες «Αιτήσεις 
Χορήγησης Υλικών προς Πελάτες» και 
«∆ιαµόρφωση Αιτήσεων Χορήγησης» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.7.1 - 
5.7.6 

Υλοποίηση διαδικασίας χορήγησης υλικού 
στο ΠΣ όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Χορήγηση Υλικού» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.8.1 - 
5.8.5 

Υλοποίηση απογραφών στο ΠΣ όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Απογραφές 
Υλικού» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.9.1 - 
5.9.5 

∆ιαδικασία επιστροφής υλικών από πελάτες 
όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Επιστροφές υλικών από πελάτες» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.10.1-
5.10.3 

∆ιαδικασία επιστροφής υλικών σε 
προµηθευτές όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Επιστροφές υλικών σε 
Προµηθευτές» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.11.1 

Λειτουργία παράδοσης – παραλαβής 
∆ιαχείρισης όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Παράδοση – Παραλαβή ∆ιαχείρισης» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.12.1-
5.12.3 

Υποστήριξη λειτουργίας αποθήκης άχρηστου 
υγειονοµικού υλικού όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Αποθήκη Άχρηστου Υγειονοµικού 
Υλικού» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

5.13.1-
5.13.4 

Υποστηριζόµενες διαδικασίες από την 
εφαρµογή του τερµατικού χειρός και γενικές ΝΑΙ 
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αρχές λειτουργίας της εφαρµογής τερµατικού 
χειρός όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Εργασία µε το Τερµατικό Χειρός» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

8.1 - 8.4 
Τήρηση λογιστικών βιβλίων, παραστατικών 
και ευρετηρίων όπως προβλέπει ο ΓΚΑ∆ΥΕ∆. ΝΑΙ 

Κύκλωµα ∆ιαχείρισης Προµηθειών Απάντηση 

6.1.1 - 
6.1.3 

Λειτουργία καταχώρησης πιστώσεων όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Καταχώρηση 
Πιστώσεων» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

6.2.1 

Λειτουργία καταχώρησης και 
παρακολούθησης συµβάσεων µε 
προµηθευτές όπως περιγράφεται στην 
ενότητα «Καταχώρηση Συµβάσεων µε 
Προµηθευτές» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

6.3.1 

Λειτουργίες επεξεργασίας αιτήσεων τµηµάτων 
441 ΑΒΥΥ για προµήθεια υλικών, 
παραγγελίας και παραλαβής υλικώνόπως 
περιγράφονται στην ενότητα «Επεξεργασία 
Αιτήσεων Τµηµάτων 441 ΑΒΥΥ για 
Προµήθεια Υλικών» της «Γενικής Περιγραφής 
Απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήµατος 
ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

6.4.1 

Λειτουργία πληρωµής παραγγελιών όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «∆ιαδικασία 
Πληρωµής Παραγγελιών» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

Κύκλωµα Παρακολούθησης Πολεµικών Αποθεµάτων Απάντηση 

7.1 ∆υνατότητα κατάρτισης συλλογών υλικών µε 
προκαθορισµένη σύνθεση υλικών 

ΝΑΙ 

7.1 ∆υνατότητα χορήγησης συλλογών που δεν 
περιλαµβάνουν όλα τα προβλεπόµενα υλικά. 

ΝΑΙ 

7.2 Υπολογισµός προβλεπόµενης στάθµης των 
ΠΑ βάσει αλγόριθµου. 

ΝΑΙ 

7.3 
Λειτουργία καταχώρισης κατανοµής των 
προβλεπόµενων και υπαρχόντων συλλογών 
των Στρατιωτικών Μονάδων. 

ΝΑΙ 

7.4 
Λειτουργία κατανοµής του ληξιπρόθεσµου 
υλικού των ΠΑ στις συλλογές και τα 
κατεξοχήν ΠΑ υλικά βάσει αλγόριθµου. 

ΝΑΙ 

7.5 ∆υνατότητα εκτύπωσης καταστάσεων ΠΑ ΝΑΙ 

7.6 
∆ιαδικασία περιστροφής υλικών ΠΑ όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Τεχνικές 
Προδιαγραφές - Λειτουργίες Κυκλώµατος 

ΝΑΙ 
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Τµήµατος Ελέγχου Παρακολούθησης 
Αποθεµάτων (ΤΕΠΑ)» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

Κύκλωµα Φαρµακευτικών Εργαστηρίων (Παραγωγή και 
Ποιοτικός Έλεγχος Απάντηση 

9.1.1 

Καταχώρηση συνταγών παραγωγής 
φαρµακοεπιδεσµικού υλικού όπως 
περιγράφεται στην ενότητα «Συνταγές 
Παραγωγής Φαρµακοεπιδεσµικού Υλικού» 
της «Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

9.2.1 - 
9.2.4 

Λειτουργία προγραµµατισµού παραγωγής 
όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«Προγραµµατισµός Παραγωγής» της 
«Γενικής Περιγραφής Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

9.3.1 

Υλοποίηση στο ΠΣ της διαδικασίας 
παραγωγής όπως περιγράφεται στην ενότητα 
«∆ιαδικασία Παραγωγής» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

9.4.1 – 
9.4.3 

Υλοποίηση στο ΠΣ όλων των τύπων 
ποιοτικών ελέγχων όπως περιγράφονται στην 
ενότητα «Ποιοτικός Έλεγχος» της «Γενικής 
Περιγραφής Απαιτήσεων Πληροφοριακού 
Συστήµατος ERP441 ΑΒΥΥ» 

ΝΑΙ 

9.4.5 Καταχώριση επιµέρους ποιοτικών ελέγχων 
και οριών τους  

ΝΑΙ 

9.4.4 
∆υνατότητα κατάρτισης ∆ελτίων Ποιοτικού 
Ελέγχου µε επιλογή των επιµέρους ποιοτικών 
ελέγχων που τα συνιστούν 

ΝΑΙ 

∆ηµιουργία αναφορών - εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Απάντηση 

10.1 ∆υνατότητα δηµιουργίας αναφορών και 
εξαγωγής στατιστικών στοιχείων 

ΝΑΙ 

10.1 Κατάρτιση ABC Analysis ΝΑΙ 

10.3 
Εξαγωγή στοιχείων αναφορών και 
στατιστικών  σε επεξεργάσιµη µορφή ΝΑΙ 

Προειδοποιήσεις (alerts) – Σύστηµα Ανταλλαγής 
Μηνυµάτων και ∆ιακίνησης Εσωτερικής Αλληλογραφίας Απάντηση 

11.2 Λειτουργία εσωτερικού email ΝΑΙ 

11.1 

∆υνατότητα δηµιουργίας προειδοποιήσεων – 
αυτόµατων ενηµερώσεων που διανέµονται 
µέσω του συστήµατος εσωτερικού emailσε 
επιλεγµένους χρήστες. 

ΝΑΙ 

Εκπαίδευση Απάντηση 

13.3.1 
Εκπαίδευση του αρµόδιου προσωπικού στα 
κυκλώµατα που αφορούν το αντικείµενο της 
εργασίας τους 

ΝΑΙ 

13.3.1 
Εκπαίδευση όλων των χρηστών του ΠΣ στο 
σύστηµα εσωτερικής αλληλογραφίας ΝΑΙ 
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13.3.1 
Εκπαίδευση των διαχειριστών του 
συστήµατος σε ολες τις δυνατότητες του ΠΣ ΝΑΙ 

13.3.1 
∆ιανοµή από τον ανάδοχο εγχειριδίων 
χρήσης των κυκλωµάτων του ΠΣ. ΝΑΙ 

Αποσφαλµάτωση Απάντηση 

13.3.2 
Καταγραφή αναφορών σφαλµάτων που 
εντοπίζουν οι χρήστες και διόρθωση των 
σφαλµάτων 

ΝΑΙ 

13.3.2 Βελτιστοποίηση λειτουργίας και απόδοσης ΠΣ ΝΑΙ 

13.3.2 
Βελτιστοποίηση διαρρύθµισης user interface 
και αναφορών που θα εξυπηρετεί την 
εργονοµία χρήσης 

ΝΑΙ 

13.3.2 
∆ιενέργεια διεξοδικών ελέγχων στις 
διαδικασίες για εντοπισµό σφαλµάτων ΝΑΙ 

13.3.2 
Έλεγχος περιορισµών που έχουν τεθεί στις 
διαδικασίες π.χ. τα λογιστικά υπόλοιπα να 
µην παίρνουν αρνητικές τιµές 

ΝΑΙ 

13.3.2 Έλεγχος ακεραιότητας βάσης δεδοµένων ΝΑΙ 
13.3.2 Έλεγχος διαβάθµισης στις λειτουργίες του ΠΣ ΝΑΙ 
Μεταφορά ∆εδοµένων Απάντηση 

13.3.3 
Μεταφορά δεδοµένων από τα υπάρχοντα ΠΣ 
(ERP, WMS) στο υπό προµήθεια ΠΣ.  ΝΑΙ 

13.3.3 
Η µεθοδολογία µεταφοράς των δεδοµένων 
καταγράφεται αναλυτικά στην Μελέτη 
Εφαρµογής 

ΝΑΙ 

13.3.3 
Έλεγχος εγκυρότητας και ακεραιότητας της 
µεταφερθείσας πληροφορίας ΝΑΙ 

Χρονοδιάγραµµα – Φάσεις – Παραδοτέα Απάντηση 

13.1 - 
13.3 

Φάσεις του έργου, παραδοτέα και διάρκεια 
φάσεων όπως περιγράφονται στην ενότητα 
«Χρονοδιάγραµµα – Φάσεις – Παραδοτέα» 
του Παραρτήµατος «Β» Περιγραφή 
Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων υπό 
Ανάπτυξη Συστήµατος  

ΝΑΙ 

 
 Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
 
 
 

 

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών  

 
 
 
 
 
 



Γ-1 
 

 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα, 3 Ιαν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆" ΣΤΗ  
Φ.600.16/1/19/Σ.1  
«∆» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)] 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονοµασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού / Γρ. Προµηθειών 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος  
- Τηλέφωνο: 210 3451620 
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Προµήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος ανοικτού κώδικα διαχείρισης πόρων 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 01 / 
2019 

 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο  (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε 
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 

[……] 

 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού [……] και 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 
 δωροδοκία· 
 απάτη· 
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

� νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας· 

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
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σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 
 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµ-
βανόµενων κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 
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διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 
 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις.  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

 
Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  

 
Β: Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 

 
Ο οικονοµικός φορέας κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων τριών ετών, έχει 
υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις 

[] Ναι [] Όχι 
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(3) προµήθειες συναφούς αντικειµένου, 
συνολικής συµβατικής αξίας ίσης µε το 
100% της προσυπολογιζόµενης 
δαπάνης, Τα ανωτέρω δύναται να 
αποδειχθούν µε τα σχετικά τιµολόγια. 

 

Για την υλοποίηση του έργου ο 
οικονοµικός φορέας θα διαθέτει οµάδα 
εργασίας που θα επιφορτιστεί µε την 
υλοποίηση του συµβατικού 
αντικειµένου, αποτελούµενη από 1 
υπεύθυνο έργου και 2 προγραµµατιστές 
– αναλυτές, µε πολυετή εµπειρία σε 
θέµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης 
λογισµικού. Τα ανωτέρω δύναται να 
αποδειχθούν µε την προσκόµιση 
αναλυτικών βιογραφικών σηµειωµάτων 
και των δικαιολογητικών κατάρτισης µε 
το γνωστικό αντικείµενο της προµήθειας 

Ονοµατεπώνυµα οµάδας εργασίας  
 […..…] 
 
Αντικείµενο εργασίας εκάστου 
 […..…] 

 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 
 1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
 2. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως ζητηθούν και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόµου. 
 
 3. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη 441 
ΑΒΥΥ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
για τους σκοπούς της προµήθειας. 
 
 4. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι δε θα χρησιµοποιηθεί 
σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπός, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξιωµατικός των τριών 
κλάδων  των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο 
αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 
του Ν.∆.1400/1973. 
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