
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3/2012 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆ ΚΛΠ. & 

 ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α. 
 

Στην Αθήνα σήµερα την 06/03/2012 ηµέρα Τρίτη, στα γραφεία της ∆ιοίκησης του ΕΤΑΑ, 
επί της οδού Μάρνη 22, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, αφενός το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον κ. Αργύριο 
Ζαφειρόπουλο, Πρόεδρο του ∆.Σ. και αφετέρου η εταιρεία IONIS DEVELOPMENT - 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ µε διακριτικό τίτλο «IONIS DEVELOPMENT A.E.» που 
εδρεύει στην οδό Οµήρου 21, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, τηλ.: 2103390503-4, Fax.: 2103390505, 
ΑΦΜ: 094504564, ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τους: 1) 
Γιακουµάκη Στέφανο του Νικολάου, Πρόεδρο του ∆.Σ., µε αρ.δελτ.ταυτ. Α 247653/1963 και 
Α.Φ.Μ: 003390120 και 2) Χατζόβουλο Γεώργιο του Θεοχάρη, ∆ιευθ. Σύµβουλο, µε 
αρ.δελτ.ταυτ. ΑΕ 141332/2007 και Α.Φ.Μ: 014919547 (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. 1907/16-
03-2010), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ. 
Αργύριου Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητά που του εκτέθηκε πιο πάνω, αναθέτει ύστερα 
από πρόχειρο διαγωνισµό, το έργο της ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆ ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α., που διενεργήθηκε στις 
14/02/2012 σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του θέµατος 25ου της 
146/08-09-2011 συνεδρίασής του, από την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών, 
όπως αυτή ορίσθηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης/30-06-2011 
συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
α) την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του 28ου θέµατος της 
169/16-02-2012 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
β) την απόφαση δέσµευσης πίστωσης µε αρ. πρωτ. 10850/01-02-2012 και Α.∆.Α. 
ΒΟΖΛΟΡΕ1-7ΦΟ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης 
γ) την µε αρ. πρωτ. 15572 από 14-02-2012 προσφορά του δευτέρου συµβαλλόµενου, τα 
οποία όλα µαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης 
αυτής 
 
στη δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρία – η οποία θα καλείται στο εξής ανάδοχος, το 
παραπάνω έργο και αυτή αναλαµβάνει να το διεκπεραιώσει όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω : 
 
ΑΡΘΡΟ 1. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου της «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆ ΚΛΠ. ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α.» που θα 
έχει ως σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης προκειµένου να 
καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και ο αποτελεσµατικός έλεγχος της 
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φαρµακευτικής δαπάνης. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το  
Ε.Τ.Α.Α., το λογισµικό θα επιτρέπει την πληρέστατη παρακολούθηση της συνταγογραφίας 
και θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο που σχετίζονται µε τη 
χάραξη φαρµακευτικής πολιτικής. 
Το λογισµικό θα δίνει τη δυνατότητα στο Ε.Τ.Α.Α. κατ’ ελάχιστο: 
α) να ελέγχει την εκτός ενδείξεων συνταγογράφηση. 
β) να είναι σε θέση, συνδέοντας τη διάγνωση µε το ποσοστό συµµετοχής, να εξακριβώνει 
ποιοι ιατροί του συνταγογραφούν θέτοντας λανθασµένα ποσοστά συµµετοχής. 
γ) να ενεργοποιεί κάποιες εκ των συγκεντρωτικών αναφορών του συστήµατος διοικητικής 
πληροφόρησης (Management Information System, MIS) όπως π.χ.: 

• όγκος και αξία συνταγογράφησης ανά ηλικία ασφαλισµένων. 
• συνολικός αριθµός ασφαλισµένων που αντιστοιχούν στις ελεγχόµενες συνταγές. 
• προπορευόµενοι ασφαλισµένοι σε κατανάλωση φαρµάκων συγκεντρωτικά για την 

Επικράτεια. 
• όγκος και αξία συνταγογράφησης ανά ασφαλισµένο που συνταγογραφήθηκε το 

φάρµακο ανά περιοχή (114 σηµεία υποβολής). 
• Αναφορά εκτελεσθέντων συνταγών Ιατρού ανά φαρµακείο σε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. 
 
Αναλυτικά, το σύστηµα θα είναι σύµφωνο µε την τεχνική περιγραφή του αναδόχου και θα 
περιλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεωτικές λειτουργίες της εφαρµογής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

1 • Φάση Α΄: Εγγραφή χρηστών στην εφαρµογή Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (Η/Σ) 

1.1 
Εγγραφή των χρηστών Ιατρών του ΕΤΑΑ στην Εφαρµογή Η/Σ και απόδοση 
στοιχείων ταυτοποίησης 

1.2 
Έλεγχος των υποχρεωτικών στοιχείων τα οποία εισάγουν οι χρήστες στην 
εφαρµογή ως προς την ορθότητα τους, µε βάση τα τηρούµενα µητρώα χρηστών 
του ΕΤΑΑ 

1.3 Αποθήκευση των στοιχείων χρήστη στην εφαρµογή 

2 • Φάση Β΄: Καταχώρηση Συνταγής στην εφαρµογή Η/Σ 

2.1 Ταυτοποίηση του ιατρού κατά την είσοδο του στην εφαρµογή Η/Σ 

2.2 
Τα στοιχεία των Ιατρών - χρηστών της Εφαρµογής Η/Σ να ενσωµατώνονται 
αυτόµατα κατά τη φάση καταχώρησης µίας συνταγής 

2.3 
Η εφαρµογή θα παρέχει τη δυνατότητα στον Ιατρό να καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του 
ασθενούς, καθώς και να ανακτά/επεξεργάζεται τα στοιχεία του (π.χ. ∆ιεύθυνση 
κλπ) 

2.4 
Κατά τη διαδικασία συνταγογράφησης, να ελέγχεται από την Εφαρµογή Η/Σ αν 
ο/η Ιατρός είναι συµβεβληµένος µε τον ΦΚΑ του Ασθενούς 

2.5 Ο Ιατρός να εισάγει διάγνωση στην εφαρµογή είτε µέσω ελεύθερου κειµένου, είτε 
να επιλέγει τη διάγνωση µέσα από λίστα (κωδικοποιηµένων διαγνώσεων κατά 
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ICD-10 / International Classification of Diseases – 10), η οποία να ενσωµατώνεται 
στη συνταγή (κωδικός και περιγραφή). 

2.6 

Ο Ιατρός να εισάγει τα προς χορήγηση φάρµακα µέσα από κατάλογο φαρµάκων, 
ώστε αυτά να ενσωµατώνονται στη συνταγή (Χρήση Menu έξυπνης αναζήτησης – 
drop down menu). Ο κατάλογος των Φαρµάκων που θα χρησιµοποιηθεί να 
προκύπτει από τον επίσηµο κατάλογο φαρµάκων του ΕΟΦ – γεγονός που θα 
διασφαλίζει την ύπαρξη όλων των απαραίτητων πληροφοριών (π.χ. κατάταξη 
κατά ATC, τρόπος διάθεσης, ιδιότητες κλπ) και του ΙΦΕΤ. Οι τιµές των φαρµάκων 
να είναι αυτές που ανακοινώνονται στο εκάστοτε επίσηµο ∆ελτίο Τιµών 
Φαρµάκων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Θα υπάρχει στη βάση δεδοµένων 
η πληροφόρηση που αφορά στο ποια σκευάσµατα κυκλοφορούν και ποια όχι. 

2.7 

Η ενηµέρωση του καταλόγου φαρµάκων και τιµών να πραγµατοποιείται µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο από την εφαρµογή Η/Σ. [ενώ πληροφορίες που 
αφορούν στο  ΕΤΑΑ (π.χ. ιδιότητες, φάρµακα που χορηγούνται από τα φαρµακεία 
του  ΕΤΑΑ) θα αντλούνται από το µελλοντικό µητρώο φαρµάκων του  ΕΤΑΑ όταν 
αυτό εφαρµοσθεί]. 

2.8 

Η ηλεκτρονική συνταγή θα περιλαµβάνει το ποσοστό συµµετοχής του 
ασφαλισµένου στη φαρµακευτική δαπάνη ανά φάρµακο, το οποίο θα 
συµπληρώνεται µε ευθύνη του ιατρού µέσα από λίστα αποδεκτών τιµών (π.χ 0%, 
10%, 25%). Οι κατά δήλωση από τον ιατρό δικαιούχοι του ΕΚΑΣ έχουν µέγιστο 
ποσοστό συµµετοχής το 10%. 

2.9 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαµβάνει το πλήθος των προς χορήγηση 
φαρµάκων το οποίο συµπληρώνεται µε ευθύνη του ιατρού.  

2.10 

Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαµβάνει τη δοσολογία των προς χορήγηση 
φαρµάκων το οποίο συµπληρώνεται µε ευθύνη του ιατρού. Τα πεδία που 
αφορούν στη δοσολογία θα παρέχουν τη δυνατότητα αναγραφής οιουδήποτε 
σχήµατος [ποσότητα/συνδυασµοί ποσοτήτων (δυνατότητα όχι µόνο ακεραίων 
τιµών), φαρµακοτεχνική µορφή (σύµφωνα µε  το αρχείο του ΕΟΦ), συχνότητα 
(ανά ηµέρα και/ή ώρες), χρονική διάρκεια λήψης, σχόλια). 

2.11 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιέχει την ηµεροµηνία καταχώρησης και την 
ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσής στην Εφαρµογή Η/Σ. 

2.12 

Στην περίπτωση επαναληπτικών συνταγών η Εφαρµογή Η/Σ θα παράγει τις 
επαναλαµβανόµενες σχετικές συνταγές µε τον αύξοντα αριθµό της καθεµίας, την 
ηµεροµηνία καταχώρησης και θα ορίζει τις ηµεροµηνίες έναρξης εκτέλεσής τους. 
Θα επιλέγεται διάστηµα από 15-30 ηµέρες (δηλ. θα συµπληρώνεται σε πεδίο 
κάθε πόσες  µέρες θα γίνεται η επανάληψη και εν συνεχεία οι ηµεροµηνίες που 
είναι έγκυρη η εκδοθείσα συνταγή θα υπολογίζονται αυτόµατα από την 
εφαρµογή). 

2.13 
Η εφαρµογή Η/Σ να παράγει και να αποδίδει σε κάθε συνταγή έναν µοναδικό 
κωδικό αριθµό  

2.14 

Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαµβάνει τα αθροίσµατα κόστους των φαρµάκων 
που συνταγογραφούνται από τον Ιατρό (Συνολικό κόστος και κόστος 
Συµµετοχής). Στις περιοχές που ισχύουν µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ 
(παραµεθόριες), τα φάρµακα θα πωλούνται σε λιανικές τιµές µειωµένες κατά 
αντίστοιχο ποσοστό 
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2.15 Μετά την καταχώρηση της συνταγής, να δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσής της 

2.16 Η διαδικασία της καταχώρησης θα ολοκληρώνεται µε την ενηµέρωση του Ιατρού 

2.17 
Ορισµός της ισχύος της ηλεκτρονικής συνταγής ως  πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
από την καταχώρησή της. Με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήµατος, η 
συνταγή να ακυρώνεται αυτόµατα από την εφαρµογή   

2.18 
Να παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης δίµηνης συνταγής µε αντίστοιχη 
ένδειξη  

2.19 

Να παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον στοιχείων στην περίπτωση 
δηµιουργίας µιας συνταγής η οποία έχει προκύψει από αντιγραφή συνταγής µε τις 
αντίστοιχες ενδείξεις (ονοµατεπώνυµο θεράποντος ιατρού, ηµεροµηνία 
γνωµάτευσης κλπ) 

2.20 
Για την καταχώριση περισσότερων συνταγών στον ίδιο ασφαλισµένο το σύστηµα 
θα διατηρεί τα στοιχεία του ασφαλισµένου 

2.21 

Για τα φάρµακα για τα οποία ορίζεται ότι είναι απαραίτητη η έγκριση Επιτροπής 
Φαρµάκων του Ιδρύµατος (σκευάσµατα υψηλού κόστους ή εκτός ενδείξεων) θα 
εµφανίζεται αυτόµατα µε την επιλογή του σκευάσµατος ή της διάγνωσης η ένδειξη 
«Απαιτείται έγκριση Επιτροπής  ΕΤΑΑ» η οποία να είναι δεσµευτική για τον ιατρό. 
Σε περιπτώσεις που η έγκριση απαιτείται να χορηγείται µόνο την πρώτη θα 
υπάρχει ένα πεδίο "Έχει ληφθεί εφ' άπαξ έγκριση Επιτροπής" το οποίο θα 
επιλέγεται τις επόµενες φορές στις οποίες η έγκριση δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

2.22 
Ιδιοσκευάσµατα που χορηγούνται από τα φαρµακεία του ΕΤΑΑ δεν θα 
επιτρέπεται να συνταγογραφούνται στην ίδια συνταγή µε σκευάσµατα που 
χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρµακεία. 

2.23 

Σε συνταγογράφηση ιδιοσκευασµάτων που χορηγούνται αποκλειστικά από τα 
φαρµακεία του ΕΤΑΑ το σύστηµα θα αναγράφει στην εκτύπωση της συνταγής την 
οδηγία «Εκτελείται σε φαρµακείο ΕΤΑΑ». Στα φάρµακα που χορηγούνται είτε από 
τα φαρµακεία του ΕΤΑΑ είτε από ιδιωτικά φαρµακεία δεν θα αναγράφεται η 
ανωτέρω ένδειξη. 

2.24 
Σε περίπτωση συνταγογράφησης ανταγωνιστικών ουσιών το σύστηµα θα 
παρουσιάζει  (µετά την έκδοση συνταγής) και τη συνταγή ανταγωνιστικών 
ουσιών. 

3. • Φάση Γ’: Εκτέλεση Συνταγής στην εφαρµογή Η/Σ 

3.1 Ο φαρµακοποιός να ταυτοποιείται κατά την είσοδο του στην εφαρµογή Η/Σ. 

3.2 
Τα στοιχεία των φαρµακοποιών – χρηστών της Εφαρµογής Η/Σ να 
ενσωµατώνονται αυτόµατα κατά τη φάση εκτέλεσης µίας συνταγής. 

3.3 
Ο φαρµακοποιός να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης µίας έγκυρης καταχωρηµένης 
ηλεκτρονικής συνταγής από την Εφαρµογή Η/Σ µέσω του µοναδικού κωδικού 
αριθµού της. 

3.4 
Κατά την ανάκτηση  της συνταγής, να ελέγχεται από την Εφαρµογή Η/Σ εάν ο 
φαρµακοποιός είναι συµβεβληµένος µε το ΦΚΑ στον οποίο αναφέρεται η “τυπική” 
συνταγή. 

3.5 
Κατά την ανάκτηση µιας συνταγής από τον φαρµακοποιό το σύστηµα να την 
χαρακτηρίζει συνταγή “προς εκτέλεση” προκειµένου να µην µπορεί να εκτελεστεί 
από άλλο Φαρµακείο. 
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3.6 
Ο Φαρµακοποιός να έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα προς πώληση φάρµακα 
στην εφαρµογή Η/Σ µε τη χρήση barcode reader. 

3.7 

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής, να ελέγχεται από την Εφαρµογή Η/Σ 
µε βάση τους κωδικούς (barcodes) των φαρµάκων που καταχωρεί ο 
φαρµακοποιός, η ορθή εκτέλεση της συνταγής ως προς το είδος και πλήθος των 
φαρµάκων. 

3.8 
Σε περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
να παρατείνεται κατά τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. 

3.9 
Η Εφαρµογή Η/Σ να ενηµερώνει τον φαρµακοποιό για την εγγύτητα του χρόνου 
ακύρωσης της εκτέλεσης µιας συνταγής (σταδιακή εκτέλεση). 

3.10 
Η ηλεκτρονική συνταγή να περιλαµβάνει τα αθροίσµατα κόστους των φαρµάκων 
που εκτελούνται από τον φαρµακοποιό (Συνολικό κόστος και κόστος 
Συµµετοχής).  

3.11 
Η Εφαρµογή Η/Σ να λαµβάνει µέριµνα για την ορθή συµπλήρωση των  στοιχείων 
της προς εκτέλεση συνταγής (data validation). 

3.12 
Να παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής αφού έχει εκτελεστεί 
επιτυχώς. 

3.13 
Η διαδικασία της εκτέλεσης να ολοκληρώνεται µε την ενηµέρωση του 
φαρµακοποιού. 

3.14 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριµένων φαρµάκων (υψηλού κόστους 
και δεσµευµένα από το ΕΤΑΑ) µόνο από τα φαρµακεία του ΕΤΑΑ. Συνταγές µε 
ιδιοσκευάσµατα που χορηγούνται από τα φαρµακεία του ΕΤΑΑ θα εκτελούνται 
µόνο εάν υπάρχει αναγραφή της ένδειξης «Στερούµεθα» από το αντίστοιχο 
φαρµακείο του  ΕΤΑΑ. 

3.15 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συνταγής ακόµη και εάν έχουν παρέλθει 5 
ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης ΜΟΝΟ εάν η συνταγή περιλαµβάνει 
σκευάσµατα που έχουν λάβει έγκριση από την Ειδική Επιτροπή Φαρµάκων του  
ΕΤΑΑ (θα αναγράφεται ο αριθµός επιτροπής και η ηµεροµηνία της απόφασης στο 
σύστηµα προκειµένου να µπορεί να εκτελεσθεί η συνταγή). 

3.16 
Για ιδιοσκευάσµατα που διέπονται από τον περιορισµό της νοσοκοµειακής 
παραγγελίας το σύστηµα δεν θα επιτρέπει να εκτελεσθούν στα ιδιωτικά 
φαρµακεία. 

3.17 
Σε περίπτωση χορήγησης άνω των τεσσάρων εµβαλλαγίων σε µία συνταγή το 
σύστηµα θα εκτυπώνει την φόρµα επικόλλησης πρόσθετων ταινιών γνησιότητας. 

3.18 
Θα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης διάγνωσης (κατά ICD-lO) µε ορθό ποσοστό 
συµµετοχής, έτσι ώστε να µην µπορεί ο ιατρός να θέσει λάθος ποσοστό 
συµµετοχής στη συνταγή. 

4. • Φάση ∆’: Επεξεργασία Συνταγής στην εφαρµογή Η/Σ 

4.1 
Η εφαρµογή Η/Σ να ταξινοµεί τις εκτελεσµένες συνταγές ανά ηµεροµηνία για την 
προετοιµασία της εκκαθάρισης.  

4.2 
Ο χρήστης της εφαρµογής Η/Σ να έχει τη δυνατότητα ανάκτησης ηλεκτρονικής 
συνταγής µε βάση το µοναδικό κωδικό αριθµό της. 

4.3 
Ο Ιατρός να έχει τη δυνατότητα ακύρωσης µιας έγκυρης ηλεκτρονικής συνταγής 
που έχει εκδώσει ο ίδιος. Στη συνταγή θα εµφανίζεται η ένδειξη «ΑΚΥΡΩΣΗ». 
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Α/Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

4.4 
Ο Ιατρός να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των ηλεκτρονικών συνταγών που 
έχει καταχωρήσει και µόνο αυτών. 

4.5 
Ο φαρµακοποιός να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης των ηλεκτρονικών 
συνταγών που έχει εκτελέσει και µόνο αυτών. 

5. • Ειδικές απαιτήσεις 

5.1 
Στο λογισµικό θα έχει προβλεφθεί ότι το ΕΤΑΑ χορηγεί φάρµακα υψηλού κόστους 
αποκλειστικά από τα δικά του φαρµακεία. 

5.2 

Στο λογισµικό θα έχει προβλεφθεί ότι οι ιατροί του ΕΤΑΑ έχουν, µε βάση το 
Π.∆.121/08 τη δυνατότητα να εκδίδουν δίµηνη συνταγή σε χρονίως πάσχοντες 
δηλαδή να αναγράφουν σε µια συνταγή την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 
θεραπεία δύο µηνών. 

5.3 Το σύστηµα θα λαµβάνει υπ' όψιν όλους τους κανόνες ορθής συνταγογράφησης 
που είναι σε ισχύ. 

5.4 
Το λογισµικό θα δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείται από τον ιατρό η επίσκεψη 
και να εκτυπώνεται αποδεικτικό µε barcode. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Το λογισµικό θα εγκατασταθεί σε servers που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από 
το  Ε.Τ.Α.Α., γνωστοποιώντας προς το Ε.Τ.Α.Α. τις απαιτήσεις του λογισµικού σε υλικό και 
λογισµικό συστήµατος και εφαρµογών (Βάσεις ∆εδοµένων κλπ), προκειµένου αυτό να 
λειτουργεί σωστά και χωρίς προβλήµατα. 
2.2 Το λογισµικό θα είναι web based και θα τρέχει µε έναν απλό browser (π.χ. Internet 
Explorer, κλπ). 
2.3 Ο ανάδοχος θα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τον πηγαίο κώδικα 
του Λογισµικού. 
2.4 Ο ανάδοχος πέραν των άλλων, θα έχει ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του Ε.Τ.Α.Α., 
τα αρχεία της βάσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, είτε αποµακρυσµένα είτε 
αποστέλλοντας την στο ΕΤΑΑ (ανάλογα µε τις ανάγκες του ΕΤΑΑ), προκειµένου να γίνεται 
περαιτέρω επεξεργασία από τις υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για τις ανάγκες των αρµοδίων 
∆ιευθύνσεων και της ∆ιοίκησης. 
2.5  Ο ανάδοχος θα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο που θα αφορά την χρήση του Λογισµικού από τους Τελικούς χρήστες (Γιατρούς, 
Φαρµακοποιούς κλπ). 
2.6  Ο ανάδοχος για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας θα διαθέτει γραφείο αρωγής για τους χρήστες του λογισµικού (Help 
Desk). 
2.7 Η εφαρµογή θα εξασφαλίζει ότι: 

I. Η συµπλήρωση όλων των πεδίων της συνταγής θα είναι υποχρεωτική. 
II. Η συµπλήρωση των πεδίων θα γίνεται παντού µε κεφαλαία γράµµατα. 

III. Η ηλεκτρονική συνταγή θα είναι µηχαναγνώσιµη από το σύστηµα 
Εκκαθάρισης Συνταγών του  Ε.Τ.Α.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 3 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3.1   Το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆  ΚΛΠ 
ΣΤΟ  Ε.Τ.Α.Α.”  πρέπει να έχει υλοποιηθεί και εγκατασταθεί σε θέση για λειτουργία σε 5 
εργάσιµες ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάθεσης. 
3.2     Αρµόδια Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. θα είναι 
υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής τήρησης των προδιαγραφών και των λοιπών όρων της 
σύµβασης και θα πραγµατοποιήσει την προσωρινή παραλαβή του έργου αυτού. 
3.3   Μετά την παρέλευση ενός µήνα από την προσωρινή παραλαβή και εφ’ όσον 
ικανοποιούνται πλήρως οι όροι της σύµβασης, της διακήρυξης και της προσφοράς του 
αναδόχου, η αρµόδια προς τούτο Επιτροπή θα προχωρήσει στην οριστική παραλαβή του 
έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 
4.1   Το λογισµικό καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους. Για όλο το παραπάνω χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη δωρεάν αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του. 
4.2  Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
βάσει της διακήρυξης και της προσφοράς του, να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για την 
εφαρµογή, από ένα έως τρία έτη, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., που θα 
εκτιµήσει τα δεδοµένα εκείνης της στιγµής και µε αµοιβή που θα συµφωνηθεί τότε και δε 
θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από αυτή που έχει δοθεί από τον ανάδοχο στην προσφορά 
του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 
Το κόστος για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΠΑ∆ ΚΛΠ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.», ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 € (πενήντα 
εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του νοµίµου ΦΠΑ. (23%). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Η παράδοση του λογισµικού θα γίνει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης, στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών του  
Ε.Τ.Α.Α. (Μάρνη 22). 
 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Με την ολοκλήρωση του έργου, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου θα συντάξει 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και ένα µήνα µετά την προσωρινή παραλαβή του 
έργου αυτού και εφ’ όσον ικανοποιούνται απολύτως οι όροι της παρούσας σύµβασης, της 
Νο 3/2012 σχετικής διακήρυξης και της από 14/02/2012 προσφοράς του αναδόχου, η πιο 
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πάνω επιτροπή θα συντάξει το πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής του έργου. Κατόπιν 
αυτού, ο ανάδοχος θα µπορεί να εισπράξει την αµοιβή του και θα ξεκινήσει η περίοδος της 
δωρεάν υποστήριξης. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 
 
α) Με τις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες θα υπολογισθούν στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό του 
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, µε ποσοστό 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,4% χαρτόσηµο 
στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8% 
στο προ ΦΠΑ του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 
 
β) Με κάθε άλλη νόµιµη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η 
οποία κατά νόµο βαρύνει τον Προµηθευτή. 
Το τιµολόγιο του Προµηθευτή θα αναφέρει την τιµή σε ΕΥΡΩ. 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισµό δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 
του Ε.Τ.Α.Α. Το ποσό αυτό έχει δεσµευτεί µε την υπ’ αριθµ. 10850/01-02-2012 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης µε Α.∆.Α. ΒΟΖΛΟΡΕ1-7ΦΟ.   
 
Κατά την πληρωµή ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα. 
  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 
  γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 33 
Α.Φ.Μ. 998146384,  ∆.Ο.Υ.   ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νοµότυπη 
εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της παρούσας. 
Τόσο το ΕΤΑΑ όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών 
τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας ή τυχηρά που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει µε την καταβολή εξαιρετικής 
επιµέλειας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά 
εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς το Ε.Τ.Α.Α. τους σχετικούς λόγους και περιστατικά άµεσα, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 
LD1205300002/22-02-2012 εγγυητική επιστολή της τράπεζας ATTICA BANK A.E. ποσού 
#5.950,00# ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας 
του έργου προ ΦΠΑ. 
Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεστούν πλήρως οι όροι της 
σύµβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συµβαλλοµένους. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µε την 
κατάθεση στο Ε.Τ.Α.Α. της  εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

10.1 Ο Ανάδοχος, µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  
εκτελεί πληµµελώς τις υποχρεώσεις του  ή  παραβεί τους όρους της  υπογεγραµµένης  
σύµβασης. 

10.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 
παρακάτω  κυρώσεις:  

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε σε έναν από τους υπολοίπους  που 

είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας 
ανάθεση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 
βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση 
που δεν θα πραγµατοποιηθεί η νέα ανάθεση, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 

γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου 
τοµέα.  

δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε βάρος του έκπτωτου 
Αναδόχου, γίνεται µε τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της 
ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών του υπό εκτέλεση 
έργου, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  

10.3 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη 
σύµβαση και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10.4  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη σχετική σύµβαση 
ανάθεσης του έργου αυτού, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα καθ’ ύλην αρµόδια  δικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 -  ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
     Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) η από 03-
02-2012 µε αριθµ. 3/2012 σχετική διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α., β) η από 14-02-2012 έγγραφη 
προσφορά της δεύτερης συµβαλλόµενης, γ) η µε αριθµ. 169/16-02-2012 θέµα 28ο 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού αυτού από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. 

    Οι όροι της παρούσας σύµβασης, καθώς και της διακήρυξης του διαγωνισµού, είναι 
ουσιώδεις και κάθε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτούς, που 
υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσµα την καταγγελία της σύµβασης 
αυτής και την έκπτωση του Αναδόχου, κατά την απόλυτη κρίση του Ταµείου, µε απλή 
εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 

Οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου - που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης - δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
     Το Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει κάθε αποζηµίωση και γενικά την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας που προξενήθηκε σε αυτό από αθέτηση 
οποιουδήποτε όρου από µέρους του Αναδόχου. 

 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε κατάλληλα από τους συµβαλλόµενους. Ένα (1) αντίτυπο πήρε ο 
Ανάδοχος και δύο (2) αντίτυπα το Ε.Τ.Α.Α.  

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 
 
 
 
   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


