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Η cosmoONE είναι εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ 

και ιδρύθηκε το έτος 2000 με αντικείμενο 

το ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β και ειδικότερα 

τις ηλεκτρονικές προμήθειες ανάμεσα σε 

επιχειρήσεις. Η εμπορική της δραστηριότητα 

ξεκίνησε το 2001 με την υλοποίηση 

της ηλεκτρονικής αγοράς, με τις εφαρμογές 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών και 

ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Ακολουθώντας το μοντέλο SaaS 

(Software –as-a-Service), η cosmoONE παρέχει 

όλα της τα προϊόντα υπό μορφή υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες της εταιρείας υλοποιούνται για 

κάθε πελάτη ξεχωριστά, ως συγκεκριμένα και 

προσωποποιημένα έργα, ενώ οι εφαρμογές 

που συνθέτουν τα έργα, λειτουργούν και 

συντηρούνται στις υποδομές της, με δικά της 

μέσα και πόρους. Αυτό δίνει το μοναδικό 

πλεονέκτημα στις συναλλασσόμενες εταιρείες 

και οργανισμούς να έχουν άμεση πρόσβαση στη 

χρήση της εφαρμογής, χωρίς καμία επένδυση εκ 

μέρους τους σε υλικό και λογισμικό, επιπλέον 

ανθρώπινους πόρους, ικανότητες και υποδομές, 

πέραν της σύνδεσής τους στο Internet. 

Όλα τα προϊόντα λογισμικού και οι σχετικές 

υπηρεσίες έχουν ως στόχο τη μείωση του 

άμεσου κόστους προμηθειών και του έμμεσου 

κόστους διαδικασιών και πωλήσεων, ώστε 

η μείωση αυτή να συμβάλει στην αύξηση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

Η cosmoONE με ένα εκτεταμένο πελατολόγιο 

από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών, 

με συμμετοχές σε όλα τα σημαντικά γεγονότα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας, 

και με παρουσία στο εξωτερικό, θεωρείται 

ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στον τομέα των 

ηλεκτρονικών προμηθειών στην Ελλάδα.

Ηλεκτρονικές 
προµήθειες µε τον 
ηγέτη της αγοράς

Εditorial
Είναι δεδοµένο εδώ και αρκετό καιρό, 

ότι η επιχειρηµατικότητα πέρα από την 

ιδέα, τις ικανότητες και τα κεφάλαια, 

βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

επιλογή και χρήση της τεχνολογίας. 

Oι αγορές επιβραβεύουν αυτούς που µπορούν να προχωρήσουν 

µέσα από συνεργασίες, να εκµεταλλευτούν τα οφέλη της 

τεχνολογίας και να διατηρούν σε συνεχή βάση το καλύτερο 

λειτουργικό κόστος. 

Οι επιχειρήσεις είναι παραδοσιακά προσανατολισµένες σε 

εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης των κάθε µορφής εταιρικών 

πόρων, όπως και σε συστήµατα διαχείρισης πελατών. Όµως, 

κανένα από αυτά δεν αντιµετωπίζει ικανοποιητικά τα θέµατα που 

προέρχονται από την απουσία κοινής πλατφόρµας συνεργασίας 

και ελέγχου των αγορών µε εξωτερικούς συνεργάτες και 

προµηθευτές. 

Οι σηµερινές συνθήκες όµως επιβάλλουν µια διαφορετική 

µατιά και ευθύνη στον τοµέα του κόστους και του τρόπου 

λειτουργίας των εταιρικών προµηθειών. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών προµηθειών δεν αποτελούν τίποτα 

περισσότερο για µία επιχείρηση, παρά τη σωστή επιλογή ενός 

συνεργάτη, µαζί µε την ορθή χρήση της τεχνολογίας µε στόχο 

να µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα και τα κόστη αγορών. 

Εδώ η cosmoONE έχει πολλά να προσφέρει.

Θεωρώ ότι το πλεονέκτηµα της εταιρείας είναι η συνολική 

τεχνογνωσία της και ο τρόπος προσέγγισης της υπηρεσίας. 

Ηλεκτρονικές προµήθειες δεν είναι για εµάς απλά η παροχή 

µιας εφαρµογής δηµοπρασιών, αλλά η παροχή ενός κλίµατος 

εµπιστοσύνης στον πελάτη, ότι αυτό που του προτείνουµε είναι 

τεχνικά υλοποιήσιµο, νοµικά σωστό, διαδικαστικά αποδοτικό, 

εµπορικά δεοντολογικό και αποπληρώνεται µέσω του οφέλους 

που ο πελάτης θα αποκοµίσει. 

Θανάσης Πετµεζάς

 Γενικός Διευθυντής της cosmoONE
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Ο
ι ηλεκτρονικές Δημοπρασίες είναι ο πλέον 

αποτελεσματικός τρόπος διαπραγμάτευσης 

οικονομικών προσφορών και οι βασικοί λόγοι 

χρήσης τους είναι δύο: η μείωση του κόστους 

και η διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η cosmoONE παρέχει την υπηρεσία από το 2001, ακολουθώντας 

πιστοποιημένη μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον τρόπο οργάνωσης της 

κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας. Η υπηρεσία της cosmoOΝΕ 

υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους δημοπρασιών, ώστε να 

ικανοποιούνται οι περισσότερες από τις γνωστές πρακτικές 

σύγκρισης οικονομικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που στηρίζονται σε μαθηματικές φόρμουλες, 

συνδυασμούς παραμέτρων, διαφορετικούς συντελεστές ανά 

συμμετέχοντα, καθώς και πλήρη εξομοίωση των διαφορετικών 

περιπτώσεων διαγωνισμών του Ελληνικού Δημοσίου. 

Μέχρι το τέλος του 2013 η cosmoONE έχει διοργανώσει 

συνολικά περισσότερες από 2.750 μειοδοτικές ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες, με το μέσο ποσοστό οφέλους να είναι της 

τάξεως του 19%, που αντιστοιχεί σε συνολική μείωση 167,5 

εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό των διοργανωτών. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από το 2001, κατά μέσο όρο, 

η υπηρεσία επιτυγχάνει μειώσεις κόστους προμηθειών της 

τάξεως των 45.000 ευρώ ημερησίως, ενώ σε κάθε δημοπρασία 

η αρχική τιμή-προϋπολογισμός ελαττώνεται κατά μέσο όρο 

30 φορές, κάτι που είναι αδύνατο να επιτευχθεί με φυσική 

διαπραγμάτευση, καθώς ηλεκτρονικά ολοκληρώνεται 

σε διάστημα περίπου 30 λεπτών! 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες δεν απαιτούν εγκατάσταση 

λογισμικού στους συναλλασσόμενους και η διοργάνωσή τους 

μπορεί να γίνει σε διάστημα λίγων ημερών. 

>>Δηλώσεις πελατών

Λάµπρου Μαρίκα, Διευθύνουσα 
Σύµβουλος της SingularLogic 

«Η συνεργασία µας µε την cosmoONE συνεισέφερε 

σηµαντικά στη δραστική µείωση των εξόδων 

αγοράς εξοπλισµού (PCs, servers, laptops, 

οθόνες), αλλά και στη συντοµότερη ολοκλήρωση 

του χρόνου διαπραγµάτευσης µε τους αντίστοιχους 

προµηθευτές».

Λιβάνιος Θεόδωρος, Γενικός Γραµµατέας 
του Δήµου Αθηναίων 
«Η ανάγκη για µεγαλύτερη διαφάνεια και επίτευξη 

σηµαντικών οικονοµιών έκανε µονόδροµο την 

επιλογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών από το 

Δήµο Αθηναίων. Στην ανάγκη αυτή, η cosmoONE 

ανταποκρίθηκε µε επαγγελµατισµό, ταχύτητα και 

αξιοπιστία».

Δηµήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος & 
Διευθύνων Σύµβουλος της MetLife Alico 
«Για τις εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου και 

όχι µόνο, κάθε µείωση κόστους και διαδικασιών 

προµηθειών είναι σηµαντική, αποδεσµεύοντας 

παράλληλα χρόνο και ανθρώπινους πόρους. 

Στη MetLife Alico είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι 

από το γεγονός ότι, µέσα από την πολύχρονη 

συνεργασία µας µε την cosmoONE, έχουµε 

έναν πολύτιµο σύµµαχο στις υπηρεσίες των 

ηλεκτρονικών προµηθειών, που έχει συµβάλει 

στη σηµαντική µείωση του κόστους προµηθειών 

για αγορές αγαθών και υπηρεσιών».

Η cosmoONE βραβεύθηκε ανάμεσα σε 70 περίπου συμμετοχές στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» για την υπηρεσία 

«Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών». Η αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής 

στηρίχθηκε στη σημαντική τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία της 

εταιρείας, καθώς και στο πολύ υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η cosmoONE έχει διοργανώσει δημοπρασίες για εταιρείες που ανήκουν σε 

όλους τους κλάδους της αγοράς - τηλεπικοινωνιών, τραπεζικό, ασφαλιστικό 

και δημόσιο τομέα, βιομηχανία και εμπόριο – οι οποίες έχουν επιλέξει 

να αξιοποιήσουν την υπηρεσία για προμήθειες μεγάλου εύρους αγαθών, 

έργων και υπηρεσιών, όπως είδη γραφείου και προϊόντα Πληροφορικής, 

μηχανολογικός και ιατρικός εξοπλισμός, κατασκευές, μεταλλεύματα, είδη 

καθαριότητας και κουζίνας, τρόφιμα, χημικά υλικά και υπηρεσίες (μεταφορές, 

φύλαξη, αποθήκευση, συντήρηση κ.λπ). Η εταιρεία καταγράφει μερίδιο 

αγοράς άνω του 60%, με περισσότερες από 3.000 

εταιρείες να έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν 

σε μία τουλάχιστον διοργάνωση δημοπρασίας. 

Στέφανος Κοµνηνός, Γενικός Γραµµατέας 
Εµπορίου - Θανάσης Πετµεζάς, Γενικός 

Διευθυντής της cosmoONE

e-volution awards 2012 

Β2Β Ηλεκτρονικές Δηµοπρασίες



55

S U P P L E M E N T  2 0 1 4

e-volution awards 2013  

Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό, 

Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προµηθειών

Η cosmoONE, στο πλαίσιο του ετήσιου 

θεσμού, απέσπασε διπλή διάκριση. Η εταιρεία 

επιβραβεύθηκε για την δραστηριοποίησή 

της εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα για 

την παρουσία της σε Ρουμανία, Σερβία και 

Αζερμπαϊτζάν, όπου παρείχε πλήθος υπηρεσιών 

σε μεγάλους οργανισμούς. Παράλληλα, ο Όμιλος 

ΟΤΕ απέσπασε βραβείο στην κατηγορία Β2Β 

Ηλεκτρονικού εμπορίου για την εκτενή χρήση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών μέσω της 

cosmoONE. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος 

ΟΤΕ εισήγαγε τις ηλεκτρονικές αγορές (B2B 

marketplaces) στην Ελλάδα το 2000, η Cosmote 

ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε το 

2001 υπηρεσία Β2Β για αγορές και ο ΟΤΕ η 

πρώτη εταιρεία που διοργάνωσε ηλεκτρονική 

δημοπρασία Β2Β το έτος 2001. Ο Όμιλος ΟΤΕ 

θεωρείται ο μεγαλύτερος χρήστης υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών προμηθειών στην Ελλάδα σε 

αριθμό και όγκο συναλλαγών.

Ποιο είναι το γενικό συµπέρασµα από έναν Οικονοµικό 

Δ/ντη, προς ένα Οικονοµικό Δ/ντη, από τη χρήση 

ηλεκτρονικών προµηθειών µετά από 10+ χρόνια;

Η διαχείριση των προµηθειών του Οµίλου ΟΤΕ µέσα από 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και διαγωνισµούς, ηλεκτρονικούς 

καταλόγους και παραγγελίες, ηλεκτρονικά τιµολόγια και 

έξυπνα συστήµατα αναφορών, έχει συµβάλει αποτελεσµατικά 

στον περιορισµό του κόστους αγορών, στη µείωση του 

κόστους διαδικασιών και στον αποτελεσµατικό έλεγχο της 

ανάλωσης, υποστηρίζοντας κατά συνέπεια τη σταθεροποίηση 

της κερδοφορίας της εταιρείας. Στο ίδιο συµπέρασµα θεωρώ 

ότι θα καταλήξει κάθε Οικονοµικός Δ/ντης, -ειδικότερα 

σήµερα που τα έσοδα υφίστανται πιέσεις- καθόσον η 

καθιέρωση χρήσης ηλεκτρονικών προµηθειών αποκαλύπτει 

συνήθως νέους τοµείς βελτίωσης και εξοικονόµησης 

κόστους λειτουργίας που είναι πολύ σηµαντικοί για τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα σε εταιρικό επίπεδο. 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες σαν υπηρεσία outsourcing, 

πιστεύετε ότι έχει πλεονεκτήµατα και ποια;

Στον ΟΤΕ, είχαµε την επιλογή της εσωτερικής ανάπτυξης 

ηλεκτρονικών προµηθειών ή την ίδρυση θυγατρικής, το οποίο 

τελικά και προτιµήσαµε. Η επιλογή µας αυτή βασίστηκε στο 

γεγονός ότι µέσα από κατάλληλες συνεργασίες, µπορούµε να 

φθάσουµε γρηγορότερα, ασφαλέστερα και οικονοµικότερα 

Κωνσταντίνος Ντότσιας, Βοηθός Διευθυντής ΔΥΠ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ υιοθέτησε outsourced υπηρεσίες ηλεκτρονικών προµηθειών για 

να εξορθολογίσει τις διαδικασίες της Δ/νσης Yλικού & Προµηθειών. 

Η υλοποίηση περιλαµβάνει ηλεκτρονικές δηµοπρασίες για 

συγκεντρωτικούς διαγωνισµούς προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, 

επιτυγχάνοντας σηµαντική µείωση των αντίστοιχων δαπανών. 

Επιπρόσθετα, 391 χρήστες χρησιµοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικών 

παραγγελιών (marketplace) για τις παραγγελίες ειδών πληροφορικής, 

γραφικής ύλης και αναλωσίµων.Η cosmoONE, αποτελεί σηµαντικό 

σύµµαχο στην εφαρµογή της στρατηγικής προµηθειών µας αλλά και 

κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας, στη συνεχή προσπάθειά εξεύρεσης νέων 

τεχνολογιών πηγών µείωσης του κόστους. 

Έφη Μουχτή, Acting Head, Procurement Dept. 

Athens International Airport S.A. 
O Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, σε συνεργασία µε την cosmoONE, 

εισήγαγε στις διαδικασίες προµηθειών του ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασµούς. Τα κύρια κριτήρια επιλογής της cosmoONE ήταν η 

µεγάλη εµπειρία της στη διεξαγωγή δηµοπρασιών µε βασικό στόχο τη 

διεύρυνση του ανταγωνισµού και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

του κόστους των προµηθειών. Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα από τη 

χρήση των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι µείωση των δαπανών, 

οικονοµία χρόνου και αύξηση της αποδοτικότητας. 

>>Δηλώσεις πελατών

Γιώργος Μαυράκης, Γενικός Διευθυντής Financial Operations Οµίλου ΟΤΕ

στον στόχο µας. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών προµήθειών «εκ των 

έσω», χωρίς τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη, θα επιβάρυνε 

σηµαντικά άλλες µας λειτουργίες, όπως το IT µε πρόσθετα 

πληροφοριακά συστήµατα και την Υποστήριξη Πελατών, µε τον 

επιπλέον φόρτο διαχείρισης των προµηθευτών. Σήµερα, µε το 

oursourcing να είναι µία αποδεκτή εταιρική πρακτική, θεωρώ ότι 

οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών προµηθειών είναι η ορατή επιλογή 

για συνεργασία µε εµφανή αποτελέσµατα. 

 Ποιες συνθήκες σηµατοδοτούν την ανάγκη χρήσης της 

υπηρεσίας ηλεκτρονικών προµηθειών από µεγάλες εταιρείες 

και τι πρέπει να αναζητήσουν στους υποψήφιους συνεργάτες-

παρόχους των υπηρεσιών αυτών;

Πέρα από την πίεση για καλύτερα αποτελέσµατα που 

συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος, άρα και καλύτερη διαχείριση 

προµηθειών, θεωρώ ότι υπάρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις 

που σηµατοδοτούν την ανάγκη εφαρµογής ηλεκτρονικών 

προµηθειών. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι η απουσία 

βελτίωσης του χρόνου εκτέλεσης των επαναλαµβανόµενων 

διαδικασιών προµηθειών και η απορρόφηση ικανού αριθµού 

ανθρώπινων πόρων για διεκπεραίωση καθηµερινών 

προµηθειών µικρής αξίας. Σηµαντικό επίσης κατά περίπτωση, 

είναι και το θέµα εσωτερικού ελέγχου των προµηθειών, κάτι 

που οι ηλεκτρονικές προµήθειες το αντιµετωπίζουν πλήρως 

λόγω «µηχανογράφησης» της διαδικασίας. 
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Η 
cosmoONE ανέδειξε στην αγορά 

τη διαδικασία των πλειοδοτικών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών σαν ένα 

εναλλακτικό κανάλι πωλήσεων και 

εκποιήσεων που μπορεί να υλοποιηθεί σε ελάχιστο 

χρόνο με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Η υπηρεσία είναι κατάλληλη για την εκποίηση 

μεγάλου αριθμού αγαθών προς μεγάλο 

αριθμό ενδιαφερομένων, καθώς επιτρέπει να 

διαπραγματεύονται στο σύστημα ταυτόχρονα τιμές 

και ποσότητες σε πραγματικό χρόνο.

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες eSourcing, η εταιρεία 

κατέστησε το Νοσοκομείο ΚΑΤ με την υπηρεσία 

compareONE επιχειρησιακά παραγωγικό σε 

ότι αφορά διαδικασίες προμηθειών για έρευνα 

αγοράς, σύνταξη πρόχειρων διαγωνισμών, 

πρόσκληση προμηθευτών, αξιολόγηση προσφορών, 

ανακοίνωση αποτελεσμάτων και αρχειοθέτησης 

διαγωνισμών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εντάχθηκε 

γρήγορα στις λειτουργίες του τμήματος προμηθειών 

και ουσιαστικά αντικατέστησε το παραδοσιακό 

σύστημα συλλογής προσφορών διαγωνισμών 

μικρής αξίας μέσω επιστολών, fax και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας που κατέστησαν 

το σύστημα επιχειρησιακά πολύτιμο  είναι η 

δυνατότητα χρήσης μητρώου προμηθευτών και από 

άλλα Νοσοκομεία, οι σφραγισμένες προσφορές, 

οι συγκριτικοί πίνακες και η ευκολία χρήσης 

της εφαρμογής, ακόμη και από μη έμπειρους 

χρήστες. Συνολικά έως τα τέλη του 2013 έχουν 

πραγματοποιηθεί, εκτός του χώρου της Υγείας, 

πάνω από 8.500+ eRFx από εταιρείες του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα. 
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Η cosmoONE, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού, απέσπασε διπλή 

διάκριση. Η απονομή του Silver Award  επιβράβευσε την  υλοποίηση 

συνολικά περισσότερων από 5.200+ πλειστηριασμών  για ακίνητα, 

αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό ΙCT, κινητά τηλέφωνα, 

χαρτί, υλικό scrap, κ.ά., καθώς και τη διοργάνωση πλειοδοτικών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών για λογαριασμό της  ΔΕΠΑ, για την 

πώληση μεριδίων φυσικού αερίου σε επιλεγμένους πελάτες της. 

Η απονομή του Bronze Award αφορά την υλοποίηση υπηρεσιών 

eSourcing, δηλ. έρευνας αγοράς υλικών και προμηθευτών και 

διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών από το Νοσοκομείο ΚΑΤ, 

το οποίο  εντός του 2013 υπέβαλε μέσω της υπηρεσίας περισσότερα 

από 1.700 αιτήματα αγορών για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικών 

αγαθών και υπηρεσιών, προς  700+ διαφορετικούς προμηθευτές.

Ο Γενικός Διευθυντής της cosmoONE, Θανάσης Πετµεζάς, 
παραλαµβάνει το βραβείο από τον CIO του Οµίλου 

της Εθνικής Τράπεζας, Νίκο Χριστοδούλου. 

>>Δηλώσεις πελατών

Ψύγκας Νίκος, Head of Commercial Division της ΔΕΠΑ
«Η cosmoONE αποτέλεσε το 2013 για τη ΔΕΠΑ τον τεχνολογικό συνεργάτη 

της για τη διάθεση Φυσικού Αερίου µέσω ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 

στην αγορά, σύµφωνα µε το πλαίσιο και τις σχετικές αποφάσεις της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η cosmoONE 

παρείχε στη ΔΕΠΑ, όχι µόνο την πλατφόρµα διεξαγωγής ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών, αλλά και υποστηρικτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες που 

αναπτύχτηκαν συγκεκριµένα για τον σκοπό αυτό, σε άριστη συνεργασία µε 

το προσωπικό της ΔΕΠΑ. Oι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες διοργανώνονται ανά 

τρίµηνο, απευθύνονται σε  εταιρικούς πελάτες της ΔΕΠΑ που προέρχονται 

από το χώρο της Ηλεκτροπαραγωγής, της Βιοµηχανικής Παραγωγής, των 

εταιρειών διανοµής φυσικού αερίου (ΕΠΑ), καθώς και σε προµηθευτές 

αερίου, βασίζονται στον τύπο της Αµερικάνικης Πλειοδοτικής (Yankee 

Forward)  και το σύστηµα εκτελεί, σε πραγµατικό χρόνο, την κατανοµή 

των µεριδίων φυσικού αερίου, µε βάση τον τύπο και τους κανόνες που 

ανακοινώνει η ΔΕΠΑ εκ των προτέρων. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών από τα αρµόδια στελέχη της ΔΕΠΑ 

προσέφερε  χρήσιµα συµπεράσµατα για την εµπορική πολιτική της εταιρίας 

προς όφελος των πελατών της. Η ΔΕΠΑ θα συνεχίσει και το 2014 τη 

συνεργασία της µε την cosmoONE για τη διάθεση ποσοτήτων φυσικού 

αερίου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού».

Ε. Βουµβουλάκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ
«Είµαστε ενθουσιασµένοι µε τη χρήση αυτού του εργαλείου, διότι προσφέρει 

ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και µείωση της γραφειοκρατίας. Έχουµε 

ξεκινήσει την  προσπάθεια να εντάξουµε όσο το δυνατόν περισσότερους 

προµηθευτές στην ψηφιακή πλατφόρµα της cosmoONE, ώστε να 

διευκολύνουµε το έργο των προµηθειών. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή 

πρακτική για το δηµόσιο τοµέα, όπου η αυστηρή αντικειµενικότητα έχει 

ιδιαίτερη σηµασία και εντάσσεται απολύτως στις οδηγίες – κατευθύνσεις 

που υπάρχουν από την ηγεσία του Υπουργείου για εκσυγχρονισµό, και 

συγχρόνως  προσανατολισµό σε καινοτόµες, αλλά και αποδοτικές λύσεις».

e-volution awards 2014
eSourcing: έρευνες αγορών & eRFx, 

Πλειστηριασµοί & πλειοδοτικές ηλεκτρονικές δηµοπρασίες
SILVER BRONZE
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