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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.   

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

παρακαλούμε όπως προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:  

✓ Να εγγραφεί η εταιρία και οι χρήστες σας στο μητρώο προμηθευτών της εφαρμογής 
sourceONE, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν προσκλήσεις και ενημερώσεις και 
αντίστοιχα να απαντούν, να διαχειρίζονται και να υποβάλλουν τις προσφορές σας προς 
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑ.Ε.  (η φόρμα 
καταχώρισης στοιχείων βρίσκεται στην διεύθυνση https://register.marketsite.gr). 
Διευκρινίζεται ότι  

✓ Μπορούν να εγγραφούν περισσότεροι από ένας χρήστες της  εταιρείας σας. 
✓ Είναι σκόπιμο να προστεθεί στις παραπάνω εγγραφές χρηστών και η επαφή με 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «info@yourcompany_name.gr» ώστε 
κάθε  πρόσκληση σε διαγωνισμό,  ή άλλη σχετική ειδοποίηση,  να ενημερώνει 
περισσότερους  από ένα παραλήπτες στην εταιρεία σας.  

✓ Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  στους κωδικούς δραστηριότητας κατά CPV με βάση τους 
οποίους η εταιρία σας είναι ανιχνεύσιμη μέσα στο μητρώο προμηθευτών ως προς τους 
τομείς δραστηριότητας της.  

✓ Η εγγραφή της εταιρίας σας και η χρήση της υπηρεσίας sourceONE ως προμηθευτής,  δεν 
επιφέρει κάποιο κόστος για την εταιρεία σας. 

  

Πιστεύουμε ότι με βάση τον καινούργιο τρόπο συνεργασίας μας, όπως και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. έτσι και η εταιρεία σας,  θα αποκομίσει 

πολλαπλά λειτουργικά και επιχειρηματικά οφέλη όπως: 

✓ Ηλεκτρονική παραλαβή, επεξεργασία και διαχείριση των σχετικών αιτημάτων ή/και 
διαγωνισμών και αποστολή προσφορών  μέσω συστήματος. 

✓ Μείωση του κόστους διαχείρισης (μείωση του χρόνου επεξεργασίας, επιβεβαίωσης 
αποδεκτών, διαχείρισης περιεχομένου των αιτημάτων κ.α.). 

✓ Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αιτημάτων ή/και διαγωνισμών. 
✓ Μείωση των λαθών και του χρόνου επεξεργασίας που απαιτείται για τη 

διεκπεραίωση των αιτημάτων/διαγωνισμών. 
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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 

εγγραφής εταιρίας και χρηστών, 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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