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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορµή έγγραφα προµηθευτών προς την υπηρεσία µας και
δηµοσιεύµατα του τύπου σχετικά µε τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Τιµών αναφερόµεθα στα εξής:
Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου
Τιµών καθορίζεται ιδίως από τις διατάξεις της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου
3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134), του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄
31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777), όπως τα
νοµοθετήµατα αυτά σήµερα ισχύουν. ∆υνάµει των διατάξεων αυτών η
Επιτροπή Προµηθειών Υγείας υποχρεούται άνευ ετέρου να αναρτά στο
Παρατηρητήριο Τιµών τη χαµηλότερη τιµή σύµβασης που επιτυγχάνεται
από τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3580/2007, οι δε προµήθειες των εν λόγω νοµικών προσώπων σε προϊόντα
και υπηρεσίες που εντάσσονται στο Παρατηρητήριο Τιµών διενεργούνται
βάσει της τιµής αυτής.
Με άλλα λόγια, οι χαµηλότερες τιµές που αναρτώνται από την
Επιτροπή Προµηθειών Υγείας στο Παρατηρητήριο Τιµών είναι τιµές που
δίδονται από τους ιδιώτες προµηθευτές στα νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 στο πλαίσιο διαδικασίας
προµήθειας

(απευθείας

ανάθεση,

πρόχειρος

διαγωνισµός,

τακτικός

διαγωνισµός, διαπραγµάτευση), αποτελούν το τίµηµα σύµβασης µεταξύ των
ιδιωτών προµηθευτών και των ως άνω νοµικών προσώπων, και
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας από τα ίδια ως άνω
νοµικά πρόσωπα.
Κατά συνέπεια, η χαµηλότερη τιµή διαµορφώνεται µε ευθύνη, εντός
των περιορισµών του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, του πωλητή (ιδιώτη
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προµηθευτή), γνωστοποιείται στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας µε ευθύνη
του αγοραστή (νοµικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3580/2007) και αναρτάται στο Παρατηρητήριο Τιµών από την Επιτροπή
Προµηθειών Υγείας.
Οι

πρόσφατες

αναρτήσεις

νέων

τιµών

και

υλικών

στο

Παρατηρητήριο Τιµών είναι αποτέλεσµα της επαναλειτουργίας της βάσης
δεδοµένων του στις 22 Οκτωβρίου 2015, καθώς επί σχεδόν δύο (2) έτη, από
το Νοέµβριο του έτους 2013, είχε σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα, ειδικώς
δε από τον Απρίλιο του έτους 2014 ήταν τεχνικώς αδύνατη η ανάρτηση σε
αυτό νέων τιµών και υλικών. Σε όλο το χρονικό διάστηµα της
αδρανοποίησης του Παρατηρητηρίου Τιµών είχαν σωρευθεί χιλιάδες νέα
αιτήµατα των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.
3580/2007 για αναρτήσεις νέων τιµών και υλικών. Ο τεράστιος όγκος των
αιτηµάτων αυτών διεκπεραιώνεται σταδιακά.
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