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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Α) 

 
1. Η e-Trikala A.E. προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση 
διάρκειας από 20/11/2019 έως 20/01/2020, όλων των εγκαταστάσεων µε τον 
εξοπλισµό τους, που βρίσκονται στο Μύλο Ματσόπουλου στα Τρίκαλα όπως 
περιγράφονται παρακάτω καθώς και για Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης από την 
χρήση του θεµατικού πάρκου: 

 
• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σηµεία του Μύλου, διάστασης 3,5χ3,5, µε µεταλλικό 
σκελετό και τσίγκινη οροφή. Τεµάχια 7 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σηµεία του Μύλου, διάστασης 5χ3, µε µεταλλικό 
σκελετό και τσίγκινη οροφή. Τεµάχια 4 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σηµεία του Μύλου, διάστασης 4χ3, µε µεταλλικό 
σκελετό και τσίγκινη οροφή. Τεµάχια 4 

• Ξύλινα σπιτάκια σε διάφορα σηµεία του Μύλου, διάστασης 2χ3, µε µεταλλικό 
σκελετό και τσίγκινη οροφή. Τεµάχια 4 

• Οικίσκοι πώλησης εντός βαγονιών και κοντέινερ διάστασης 4χ2, µε µεταλλικό 
σκελετό και τσίγκινη οροφή. Τεµάχια 10 

 
Συνολικής αξία των παραπάνω 90.000 ευρώ. 
 

• Θεµατικές Κατασκευές Μύλου συνολικής αξίας 350.000€ 
• Τέντα µεγάλου νησιού, αξίας 40.000€ 
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξίας 15.000€ 
• Φώτα-Καλώδια ηλεκτρολογικά εν γένει, αξίας 100.000€ 
• Διάφορες στολές συνολικής αξίας 40.000€ 
• Νησάκι µε υποδοµές κατασκευών συνολικής αξίας 25.000€ 
• Μεγάλο νησί µε υποδοµές κατασκευών αξίας 200.000€ 
• Θεµατικές κατασκευές κεντρικού κτιρίου Μύλου αξίας 30.000€ 
• Υλικά διακόσµησης και ξυλεία εν γένει συνολικής αξίας 90.000€ 
• Ηλεκτρονικός εξοπλισµός αξίας 30.000€ 
• 7 τέντες παγόδες 5χ5 αξίας 25.000€ 
• Τέντα στο θερινό κινηµατογράφο αξίας 20.000€ 

 
2. Προϊόντα προς πώληση (αναµνηστικά) αξίας 45.000€ 
3. Κτιριακό συγκρότηµα Μύλου Ματσόπουλου αξίας 1.000.000€ 



Β) Γενικής Αστική Ευθύνη από την χρήση του Θεµατικού πάρκου ο Μύλος των Ξωτικών 
 
 
 
Το κτίριο διαθέτει αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης, πυροσβεστικές φωλιές, κλειστό σύστηµα 
οπτικής παρακολούθησης συνδεδεµένο µε επιχειρησιακό κέντρο 24ωρης παρακολούθησης.  
 
Παρακαλώ όπως οι προσφορές κατατεθούν στα γραφεία µας στο Μύλο Ματσόπουλου την 
Δευτέρα 18/11/19 και ώρα 12:00. 
 

 
 
 

Για την e-Trikala A.E. 
 
 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 
 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 


