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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1. Η Αναπτυξιακή Aνώνυμη Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων ενδιαφέρεται να προβεί 

σε Ασφάλιση, διάρκειας από 17/11/2017 έως 20/01/2018, όλων των 

Εγκαταστάσεων με τον Εξοπλισμό τους , που βρίσκονται στο Μύλο του 

Ματσόπουλου , και αφορούν τα κάτωθι : 

 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σημεία του Μύλου, διάσταση 3,5χ3,5, με 

μεταλλικό σκελετό, τσίγκινη οροφή, τεμάχια 5. 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σημεία του Μύλου, διάσταση 5Χ3, με μεταλλικό 

σκελετό, τσίγκινη οροφή, τεμάχια 3. 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σημεία του Μύλου, διάσταση 4Χ3, με μεταλλικό 

σκελετό, τσίγκινη οροφή, τεμάχια 4. 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σημεία του Μύλου, διάσταση 2Χ3, με μεταλλικό 

σκελετό, τσίγκινη οροφή, τεμάχια 11. 

 

 Συνολική αξία των παραπάνω  80.000 € 

 

• Θεματικές κατασκευές Μύλου συνολικής αξίας 200.000€ 

• Τέντα μεγάλου νησιού, αξίας 30.000 € 

• Υδραυλικές εγκαταστάσεις , αξίας  10.000 € 

• Φώτα – καλώδια ηλεκτρολογικά εν γένει αξίας 60.000 € 

• Διάφορες στολές συνολικής αξίας  15.000 € 

• Νησάκι με υποδομές  κατασκευών συνολικής αξίας 25.000 € 

• Μεγάλο νησί με υποδομές  κατασκευών, αξίας 50.000 € 

• Θεματική κατασκευή – φούρνος, αξίας  20.000 € 

• Θεματική κατασκευή ταχυδρομείο, αξίας 5.000 € 

• Υλικά διακόσμησης  και ξυλεία εν γένει συνολικής αξίας 60.000 € 

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αξίας 30.000€ 

• 10 Τέντες παγόδες 5χ5, αξίας 20.000€ 

• Θεματική κατασκευή Σοκολάτας , αξίας 30.000€ 

• Θεματική κατασκευή «Ζαχαρωτά» , αξίας 10.000€ 

 

2. Προϊόντα προς πώληση (αναμνηστικά) αξίας 45.000€ 

 

3.  Γενική Αστική Ευθύνη από τη χρήση του Θεματικού Πάρκου Μύλος των 

Ξωτικών  

 

4. Κτιριακό συγκρότημα μύλου Ματσόπουλου (κτίριο Μύλου) αξίας 500.000€. 

mailto:info@e-trikala.gr


Το κτίριο διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές, 

κλειστό σύστημα οπτικής παρακολούθησης (κάμερες) συνδεδεμένο με 

επιχειρησιακό κέντρο 24ωρης λειτουργίας. 

 

Παρακαλώ όπως οι προσφορές  κατατεθούν στα γραφεία μας επί της οδού 

Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη, έως την Τετάρτη 15/11/2017 ( Υπ’όψιν κας Βιβιάνας 

Σταυροπούλου ). 

 

 

Για την Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ 

 «e-Trikala Α.Ε.» 

 

 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 


