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Ανακοίνωση για την ανάδειξη οριστικών πλειοδοτών 

στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (e-auction 2020_1) 

για την πώληση ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr. 

 

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ανακοινώνει την 

ανάδειξη των οριστικών πλειοδοτών στους ηλεκτρονικούς 

διαγωνισμούς (e-auction 2020_1) μέσω του ιστότοπου 

www.e-publicrealestate.gr, για την πώληση ακινήτων σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ως εξής: 

 Για το ισόγειο κατάστημα (Κ1) 55,7 m2 με αποθήκη στο 

υπόγειο 59,7 m2, στο Μαρούσι Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 

16) με κωδικό διαγωνισμού Q109891R2, με Τελική Προσφορά 

Τιμήματος €82.000, Οριστικός πλειοδότης είναι η κα Νάνου 

Αριάδνη σύμφωνα με την α.π.13623/25.11.20 απόφαση 

κατακύρωσης του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα (Β4) 2ου ορόφου 101,7 m2 στο Μαρούσι 

Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 16), με κωδικό διαγωνισμού 

Q109894R2, με Τελική Προσφορά Τιμήματος €116.000, 

Οριστικός πλειοδότης είναι η SIS SOFTWARE SERVICES 

σύμφωνα με την α.π.13217/17.11.20 απόφαση κατακύρωσης 

του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα (B5) 2ου ορόφου 109 m2 στο Μαρούσι 

Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 16) με κωδικό διαγωνισμού 

Q109895R2, με Τελική Προσφορά Τιμήματος €146.772,40, 

Οριστικός πλειοδότης είναι ο κ. Καραγιαννόπουλος Νίκος 

σύμφωνα με την α.π.13219/17.11.20 απόφαση κατακύρωσης 

του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα (Γ3) 3ου ορόφου 81,8 m2 στο Μαρούσι 

Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 16) με κωδικό διαγωνισμού 

Q109897R2, με Τελική Προσφορά Τιμήματος €106.000, 

Οριστικός πλειοδότης είναι ο κ. Σαμουήλ Τωβίλ σύμφωνα με 

την α.π.13216/17.11.20 απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντος 

Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα (Γ4) 3ου ορόφου 101,7 m2 στο Μαρούσι 

Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 16) με κωδικό διαγωνισμού 

Q109898R2, με Τελική Προσφορά Τιμήματος €121.000, 
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Οριστικός πλειοδότης είναι η κα Τσαμακλή Γιαννούλα 

σύμφωνα με την α.π.13075/13.11.20 απόφαση κατακύρωσης 

του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα (Γ6) 3ου ορόφου 53,6 m2 στο Μαρούσι 

Αττικής (Ρόδου & Μιλτιάδου 16) με κωδικό διαγωνισμού 

Q109899R2, με Τελική Προσφορά Τιμήματος €81.682,02, 

Οριστικός πλειοδότης είναι η κα Λαδά Μαρία σύμφωνα με την 

α.π.13218/17.11.20 απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντος 

Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα 3ου ορόφου 43 m2 στην Αθήνα (Νεοφύτου 

Μεταξά 30) με κωδικό διαγωνισμού Q109295, με Τελική 

Προσφορά Τιμήματος €29.000, Οριστικός πλειοδότης είναι ο 

κ. Μαυροειδής Θεμιστοκλής σύμφωνα με την 

α.π.13215/17.11.20 απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντος 

Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα 1ου ορόφου 54,84 m2 στην Θεσσαλονίκη 

(Κιλκισίου 20) με κωδικό διαγωνισμού Q110565, με Τελική 

Προσφορά Τιμήματος €44.000, Οριστικός πλειοδότης είναι η 

ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την 

α.π.13074/13.11.20 απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντος 

Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Για το διαμέρισμα 2ου ορόφου 122 m2 στην Θεσσαλονίκη 

(Γούναρη 6) με κωδικό διαγωνισμού Q51075, με Τελική 

Προσφορά Τιμήματος €424.029,75, Οριστικός πλειοδότης 

είναι ο κ. Λουκίδης Κωνσταντίνος σύμφωνα με την 

α.π.13617/25.11.20 απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντος 

Συμβούλου της ΕΤΑΔ. 

 Οι διαγωνισμοί με κωδικό Q109890R2, Q109892R2, 

Q109893R2, Q109896R2, Q110433, Q110434, Q110435 και 

Q110436, κηρύχθηκαν άγονοι σύμφωνα με την 

α.π.10779/01.10.20 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της 

ΕΤΑΔ. 

 

Ευελπιστούμε να συμμετάσχετε σε επόμενους διαγωνισμούς 

για τους οποίους μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του 

ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr    
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