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Θέμα: Έναρξη χρήσης ηλεκτρονικών προμηθειών  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., έχει υιοθετήσει την υπηρεσία ηλεκτρονικών 

προμηθειών  sourceONE (compareONE & tenderONE) της εταιρίας cosmoONE, για την 

διενέργεια των διαγωνισμών  της. 

Ειδικότερα, η παραπάνω υπηρεσία θα χρησιμοποιείται για την Πρόσκληση και υποβολή 

δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, που αφορούν  διαγωνισμούς και 

ζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανανέωση μητρώου προμηθευτών.   

Διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ήδη την παραπάνω εφαρμογή.  

Με στόχο την αποδοτικότερη και εύρυθμη συνεργασία μας μέσω της εφαρμογής sourceONE 

σας  παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:  

✓ Να επιβεβαιώσετε ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία της εταιρίας σας και οι σχετικές 
πληροφορίες επικοινωνίας είναι σωστά. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους κωδικούς 
δραστηριότητας κατά CPV.  

 
✓ Να επιβεβαιώσετε ότι στην εφαρμογή sourceONE της cosmoONE είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι οι χρήστες της εταιρείας σας που σήμερα απαντούν και 
διαχειρίζονται τις προσφορές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. οι οποίες θα αποστέλλονται πλέον μέσω της παραπάνω εφαρμογής. 
Στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι,  θα πρέπει να εγγραφούν 
ανατρέχοντας στην διεύθυνση https://register.marketsite.gr. 

 
✓ Είναι σκόπιμο να προστεθεί στις παραπάνω εγγραφές χρηστών και η επαφή με 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «info@yourcompanyname.gr» ώστε κάθε  
πρόσκληση σε διαγωνισμό, ή άλλη σχετική ειδοποίηση, να ενημερώνει 
περισσότερους  από ένα παραλήπτες στην εταιρεία σας. Για την περίπτωση που έχει 
γίνει ήδη η καταχώριση της παραπάνω επαφής στην εφαρμογή, τότε δεν απαιτείται 
άλλη ενέργεια. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την σχέση σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω mail στο 

supply@edathess.gr. 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, που αφορά τεχνικά θέματα 

παρακαλούμε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@cosmo-one.gr  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
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