
 

 
Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια 

οικοδομικών, υδραυλικών και λοιπών υλικών 
 
 

Η e-Trikala A.E. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: 
Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που υλοποιείται σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
προμήθεια οικοδομικών, υδραυλικών και λοιπών υλικών που αφορούν επισκευές 
κατοικιών. 

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν 

σφραγισμένες προσφορές έως την Πέμπτη 31/12/2020 και ώρα 10:00π.μ. 

 Η αγορά των υλικών θα γίνεται κατόπιν ζήτησης ανάλογα με τις ανάγκες και οι 
ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 1 έτους από τις 2 
Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δικαίωμα ανανέωσης για ένα 
επιπλέον έτος.  

 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο. 

 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία της e-Trikala A.E. επί της οδού 

Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη (τηλ. Επικοινωνίας 2431022899). 
 
Παρακάτω τα υλικά που πρέπει να περιγράφονται στην προσφορά με τις 

αντίστοιχες τιμές μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

A/A Είδη 
Τιμή 

1 Μπαταρία λουτρού   

2 Μπαταρία νιπτήρα   

3 Μπαταρία κουζίνας   

4 Καζανάκι τετράγωνο   

5 Σπιράλ inox 50cm   

6 Καπάκι τουαλέτας   

7 Κάνουλα ΒΟΛ-ΒΑΛ ½   

8 Γων. Διακόπτης ½ χ ½   

9 Μπουτόν αέρος   

10 Μπουτόν πλαστικό   

11 Σπιράλ ντούζ 1.5μ.   

12 Κόλλα PVC 250gr   



13 Μηχανισμός για καζανάκι   

14 Πλαστικό χρώμα 9L   

15 Κλειδαριές καμαρόπορτας   

16 Κλειδαριές σιδερόπορτας   

17 Σωλήνα αποχέτευσης Φ50  το μέτρο  

18 Φλοτέρ για καζανάκι   

19 Σπιράλ πλυντηρίου   

20 Λουκέτο 50 cm    

21 Αστάρι πλαστικό  

22 Μηχανισμός μπαταρίας  

23 Σπιράλ σιφώνι 1 1/4  

24 Πόμολο καμαρόπορτας  

25 Τουμπόραμα/μέτρο  

26 Ρακόρ τουμποράματος  

27 Σιφώνι νεροχύτου μονό  

28 Σιφώνι νεροχύτου διπλό  

 
 

"This document covers humanitarian aid activities implemented with the financial assistance of the European Union. The 

views expressed herein should not be taken, in any way, to reflect the official opinion of the European Union, and the 

European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

 


