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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  προτίθεται να διενεργήσει δημόσιο ανοικτό  

διαγωνισμό για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων– CPV 90911200-8 για 

λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Άργους 

Ορεστικού. 

Σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1°) απόφασης της ΕΠΥ 

περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, 

οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές 

προδιαγραφές  για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων– CPV 90911200-8 

σε έντυπη και ψηφιακή μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού  για την παρακάτω υπηρεσία: 

 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 Υπηρεσία Καθαρισμού Κτιρίου  

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο  αναρτήθηκε 

στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-

ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Γραφείο 

προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, τηλ. 2467350621, 2467350626, & 

2467350612 Εmail:prom3@kastoriahospital.gr. 

 

ANNOUNCEMENT 

The General Hospital of Kastoria intends to conduct a public tender for the 

procurement of building-cleaning Services- CPV 90911200-8 on behalf of the General 

Hospital of Kastoria and KE.F.I.AP. Argos Orestikou.  

In implementation of no. 65/17.07.2015/21.07.2015 (1st issue) board resolution of 

EPY concerning the drawing up of technical specifications and standards , all 

Suppliers, Official Agents or Unions of the same Suppliers that are active in the 

field, are invited to submit to our Department , technical specifications for the 

building-cleaning Services - CPV 90911200-8 in printed and digital form, within a 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-egkyklioi
mailto:mail.promitheies@gng.gr


binding period of twenty (20) days from this announcement for the service that is 

listed in the table above. 

For further details, the forenamed board resolution of EPY is found at the official 

website below:  

(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1281-

egkyklioi). 

Information can be provided on working days during hours  10:00-14:00 pm in the 

Office of supplies of General Hospital Kastoria .  

Tel. 2467350621, 2467350626, and 2467350612  

Email: prom3@kastoriahospital.gr  

 

      

 

 

Ο Διοικητής α.α. 

 

 

 

     Τζιάμαλης Μάριος 

       Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 


