Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128 Α/3-8-2010) : Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθρο 27
Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών
διαγωνισμών
1. Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του
Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από
την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και
ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά
περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1.1.2007 έως και 31.12.2009,
δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών
εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως ακολούθως:
α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού
τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος.
β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων
1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
ετήσιας διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.
γ) Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων
2.200.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
διετούς διάρκειας και
μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους.
δ) Λοιπές οφειλές του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων
2.040.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
τριετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους
2010.
Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του
Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, καθώς και με τα ποσά των
κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων.
2. Ο τρόπος εξόφλησης των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι
προμηθευτές υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία των φορέων της
προηγούμενης παραγράφου για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η
αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του
προμηθευτή έναντι του φορέα στον οποίο υποβάλλει την αίτηση για καθένα
από τα έτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της
προηγούμενης παραγράφου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1558/1986 (ΦΕΚ 75 Α') με την
οποία ο αιτών προμηθευτής παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε
άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης και
της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων, για τα ως άνω έτη
και μέχρι την εξόφληση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.
3. Το ακριβές ύψος των οφειλών προς κάθε προμηθευτή, που εξοφλείται με
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους, καθορίζεται με βάση τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή
άλλων κατά περίπτωση τίτλων πληρωμής θεωρημένων από τα αρμόδια
όργανα και αφορούν το πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό.
4. Η εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές πραγματοποιείται με τη
σύνταξη από τους φορείς της παραγράφου 1, καταστάσεων ανά δικαιούχο και
έτος έκδοσης των τιμολογίων και δελτίων αποστολής, στις οποίες
περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, με βάση τις οποίες
διενεργείται και η παράδοση των ομολόγων. Οι καταστάσεις υπογράφονται
από τους δικαιούχους κατά την παραλαβή των ομολόγων και επέχουν θέση
εξοφλητικής απόδειξης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ή των τυχόν
άλλων τίτλων πληρωμής.
5. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, ο τύπος, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την
έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση και διάθεση των ομολόγων των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1, καθώς και ο
φορέας απόδοσης, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε σχετικό θέμα για την
απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και
τρίτων και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί
να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία δύναται να
ανατίθεται σε τράπεζες το έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των, κατά
τις προηγούμενες παραγράφους, οφειλών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
6. Η αξία των ομολόγων που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τη
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί έσοδο των φορέων
της παραγράφου 1 και εγγράφεται ως ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους έκδοσης των ομολόγων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του
προϋπολογισμού του φορέα.
7. Το κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω ομολόγων εντάσσεται στα
φορολογικώς εκπιπτόμενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων των προμηθευτών, κατά τη διαχειριστική περίοδο
προεξόφλησης τους.
8. Οι απαιτήσεις των φορέων της παραγράφου 1 έναντι του Ι ΚΑ, του ΟΑΕΕ,
του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από
υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31.12.2009, εκχωρούνται
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν
λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

9. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της
δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την
εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών και
των πανεπιστημιακών κλινικών, των Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και
«Αιγινίτειο», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκομείων και των
υγειονομικών μονάδων ΙΚΑ, οι οποίες προμήθειες διενεργήθηκαν μέχρι την
κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, δυνάμει απευθείας αναθέσεων
λόγω επειγουσών αναγκών ή παρατάσεων των συμβάσεων μεταξύ των
ανωτέρω φορέων και των προμηθευτών, καθώς και δυνάμει των κοινών
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α), μέχρι την
κατάργηση της από το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α').
10. Από 1.6.2010 εξουσιοδοτούνται οι φορείς του άρθρου 9 του ν. 3580/2007
για τη διενέργεια των διαγωνισμών του εγκεκριμένου με την αριθ. 1/1.2.2010
κ.υ.α. (ΦΕΚ 99 Β') Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών τους, του 2010, εντός
του τρέχοντος έτους, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων της παρ. 2 του
άρθρου 24 του ν. 3846/2010 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3580/2007,
καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προμήθεια των
αναφερόμενων στο εγκεκριμένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 2010 υλικών
και υπηρεσιών, από τη δημοσίευση του παρόντος και καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους. Εξαιρούνται οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου
24 του ν. 3846/2010.
11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διοικήσεις των φορέων
του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν
χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως
άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια
ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 45.000
ευρώ. Στις ανωτέρω προμήθειες θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο
φορείς.
12. Σε κάθε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προμήθειες
αυτές υπηρεσιών, που προκηρύσσεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και εφεξής, καθώς και σε όμοιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί και
δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τεχνικών ή οικονομικών προσφορών, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς
τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο
των τιμών του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από
τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή
παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές
υπηρεσιών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη

χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως
παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

καταγράφεται

στο

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου αυτού.

