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Είσοδος στο site της cosmoONE

1. Κάντε κλικ στη γραμμή διεύθυνσης, 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση

www.cosmo-one.gr 
2. και πατήστε Enter.

3. Κάντε κλικ στο 
‘LOGIN’.

V 8 26/05/2020
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Είσοδος στο marketsite

Κάντε κλικ στο
‘LOGIN’

του Marketsite ή 
πατήστε 

απευθείας πάνω 
στο εικονίδιο.

V 8 26/05/2020
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Πρόσβαση στη σελίδα εφαρμογών της cosmoONE

Σημαντικές σημειώσεις

Τα στοιχεία για τα πεδία αυτά: 

• είτε θα σας αποσταλούν από την cosmoONE μέσω mail (από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση registerONE@marketsite.gr),

• είτε ήδη τα έχετε από προηγούμενη συμμετοχή σας σε δημοπρασία της 
cosmoONE.

Αν υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της cosmoONE.

V 8 26/05/2020

Συμπληρώστε 
και τα τρία 
πεδία και 

πατήστε το 
κουμπί 

‘Υποβολή’.

4



Όροι χρήσης του ιστότοπου www.marketsite.gr

Αν δεν έχετε ήδη αποδεχτεί τους “Όρους Χρήσης του ιστότοπου
www.marketsite.gr”, θα εμφανιστούν στην οθόνη σας. Θα πρέπει 
να τους διαβάσετε και στο κάτω μέρος της σελίδας, να πατήσετε 

‘Συμφωνώ’ για να σας επιτραπεί να συνεχίσετε.  

V 8 26/05/2020
5



Εισαγωγή στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Πατήστε στο σύνδεσμο
‘sourceONE’.

Σημαντικές σημειώσεις

Στην οθόνη ‘Χρήση εφαρμογών’ εμφανίζονται:

• Oι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ως χρήστης.
• Tα στοιχεία της εταιρείας σας.
• H κατηγοριοποίησή της.

Θυμηθείτε να ελέγξετε τα στοιχεία, τα οποία έχετε δυνατότητα να 
διορθώσετε μέσω του Διαχειριστή Προφίλ της εταιρίας σας.

V 8 26/05/2020
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Κεντρική σελίδα Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Επιλέξτε το κουμπί 
‘tenderONE’ για να εισέλθετε 
στην υπηρεσία διαγωνισμών. 

Εδώ φαίνονται τα 
στοιχεία του 

χρήστη και της 
εταιρίας του.

V 8 26/05/2020
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Εισαγωγή στους Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς

Επιλέξτε 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  «Δημόσια» 
«Σε Εξέλιξη»

V 8 26/05/2020
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Εμφάνιση λίστας με τους δημόσιους διαγωνισμούς

V 8 26/05/2020
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Ο κάθε ένας χρήστης με την 
είσοδο του στο σύστημα, 

χρησιμοποιώντας τα φίλτρα ή/και 
την ταξινόμηση, θα αναζητήσει 

διαγωνισμούς από την ΡΑΕ. Θα του 
εμφανιστεί λίστα με διαφορετικές 

επιλογές, σύμφωνα με τις 
κατηγορίες συμμετοχής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η εταιρία (ή το φυσικό 
πρόσωπο) λαμβάνει μέρος με 

περισσότερα από ένα έργα, θα πρέπει να 
εισέλθει στο σύστημα με διαφορετικούς 

χρήστες (άρα και κωδικούς), ώστε να 
απαντά σε ένα έργο ανά κωδικό.



Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού

V 8 26/05/2020

Πατήστε το κουμπί 
‘Θέλω να συμμετέχω’ 
για να δηλώσετε την 

επιθυμία συμμετοχής 
σας. Θα εμφανιστεί 

μήνυμα επιβεβαίωσης.
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Διαγωνισμού

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την 
διακήρυξη (και όχι το σύστημα) 
μπορείτε να απευθυνθείτε σε 
στελέχη της ΡΑΕ, στα στοιχεία 

επικοινωνίας που σας αναγράφουν.

V 8 26/05/2020

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το 
σύστημα, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην cosmoONE στα 
τηλέφωνα 

2102723360, 801-11-15500 και στο 
email support@cosmo-one.gr. 
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Έγγραφα – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

V 8 26/05/2020

Επιλέγοντας το tab «Δικαιολογητικά» μπορείτε 
να δείτε την πλήρη λίστα των δικαιολογητικών 

της κατηγορίας. 
Όπου βλέπετε «Υπόδειγμα αρχείου», υπάρχει 

συνημμένο αρχείο το οποίο μπορείτε να 
κατεβάσετε για να επεξεργαστείτε και να 

επισυνάψετε αργότερα. 
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Απάντηση σε Διαγωνισμό

V 8 26/05/2020

Πατήστε το κουμπί ‘Απάντηση’ για 
να δείτε τον «Κωδικό 

Ηλεκτρονικής Πληρωμής» ο 
οποίος αναγράφεται στο πεδίο 

‘Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ’.
Το ίδιο κουμπί θα πατήσετε και

όταν θα είστε έτοιμοι να 
επισυνάψετε τα δικαιολογητικά 

σας.

13



V 8 26/05/2020

Οθόνη Πληροφοριών Αίτησης Συμμετοχής & Δικαιολογητικών 1/2

14

Στην 1η σελίδα, θα πρέπει 
να εισάγετε τις 

πληροφορίες αίτησης 
συμμετοχής σας ……….

…συνεχίστε κατεβαίνοντας  πιο κάτω 
στη σελίδα…



V 8 26/05/2020 15

…… και να επισυνάψετε τα 
δικαιολογητικά για το έργο.

Ακολουθεί ανάλυση στις 
επόμενες σελίδες.

Οθόνη Πληροφοριών Αίτησης Συμμετοχής & Δικαιολογητικών 2/2



Σχετικά με τις Πληροφορίες Αίτησης Συμμετοχής 

Εισάγετε το 
λεκτικό 

«Συμμετέχω»

V 8 26/05/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ισχύς που θα 
συμπληρώσετε θα πρέπει 

να έχει μετατραπεί σε Watt.
Μόλις εισέλθετε στο διαγωνισμό, μπορείτε να δείτε 
τον «Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID)» ο οποίος θα 
συμπεριλαμβάνεται στο email που θα παραλάβετε 
μετά την οριστική υποβολή των δικαιολογητικών.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στις ‘Πληροφορίες 
Αίτησης Συμμετοχής’.

Σημειώστε ότι η εμφάνιση 
του Μοναδικού Αριθμού 

Υποβολής (ID), δεν σημαίνει 
ότι έχει γίνει η οριστική 

υποβολή δικαιολογητικών 
(βλέπε σελίδα 21). 
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Τα πεδία έρχονται 
προσυμπληρωμένα σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες 
καταχωρήσεις στο σύστημα. Αν 

το email δεν είναι αυτό που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε, 

επικοινωνήστε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών της 

cosmoONE. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόλις 
εισέλθετε στο 

διαγωνισμό, μπορείτε 
να δείτε τον «Κωδικό 

Πληρωμής ΔΙΑΣ» ο 
οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί για το 
τέλος συμμετοχής που 

έχει ζητήσει η ΡΑΕ



Σχετικά με την Επεξεργασία  Δικαιολογητικών

Αν έχετε επισυνάψει δικαιολογητικό, το χρώμα του 
συνδετήρα είναι πράσινο.

Αν δεν έχετε ακόμα επισυνάψει, το χρώμα του 
συνδετήρα είναι κόκκινο. 

Πατώντας σε πράσινο συνδετήρα, μπορείτε να 
κάνετε προεπισκόπηση των αρχείων που έχετε ήδη 

αναρτήσει στο συγκεκριμένο είδος δικαιολογητικού.

V 8 26/05/2020

1. Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να
επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε το
στον προσωπικό σας Η/Υ. Αφού το
συμπληρώσετε, μετατρέψτε το σε pdf
και αποθηκεύστε το εκ νέου στον Η/Υ
σας. Ακολούθως…

2. ….όταν είσαστε έτοιμος για
επισύναψη, πατήστε στον
συνδετήρα για να επιλέξετε το
έγγραφο που θέλετε να
επισυνάψετε.
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V 8 26/05/2020

Ανάρτηση Δικαιολογητικού

1. Βρείτε το αρχείο που
επιθυμείτε να επισυνάψετε.

2. Πατήστε ‘Upload Selected File’.

3. Ελέγξτε ότι το αρχείο
εμφανίζεται στα ‘Συνημμένα
Αρχεία’.

1. Σημειώστε ότι το σύστημα επιτρέπει ανά δικαιολογητικό, 
να επισυνάψετε 50 αρχεία των 50 mb το καθένα (το 

προτεινόμενο ανώτατο μέγεθος αρχείου είναι 20 mb). 

2. Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο που επισυνάψατε, 
πατώντας στον τίτλο του.

4. Μόλις ολοκληρώσετε με τις
επισυνάψεις αρχείων, πατήστε
‘Κλείσιμο’.
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Σχετικά με την Επισύναψη Δικαιολογητικών

Όταν επισυνάψετε 
τα δικαιολογητικά της 

λίστας που αντιστοιχούν 
στο έργο για το οποίο 

συμμετέχετε, επιλέγετε 
το «Επόμενο Βήμα».

Ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διακόψετε την 
επισύναψη δικαιολογητικών  και να 

συνεχίσετε αργότερα,  πατώντας 
‘Προσωρινή Αποθήκευση  & Έξοδος’.

V 8 26/05/2020
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα δικαιολογητικά ΔΕΝ είναι
υποχρεωτικά. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε
ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να επισυνάψετε. Σημειώστε ότι δεν μπορεί
να γίνει οριστική υποβολή, αν δεν έχετε
επισυνάψει αρχείο για κάθε δικαιολογητικό
που έχει χαρακτηριστεί ως υποχρεωτικό
(κόκκινος αστερίσκος).



Οριστική Υποβολή Απάντησης

Όταν είστε σίγουροι ότι όλα τα 
δικαιολογητικά είναι εντάξει, επιλέγετε 

την «Οριστική Υποβολή» .

Σημειώστε ότι εφόσον υποβάλλετε 
οριστικά την απάντησή σας στο 

διαγωνισμό, δεν υπάρχει κανένας 
τρόπος διόρθωσής της.

V 8 26/05/2020
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Αποδεικτικό Υποβολής Απάντησης

V 8 26/05/2020
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Μετά την οριστική υποβολή, ο χρήστης της
εφαρμογής θα λάβει ένα e-mail από το
σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών που
να του επιβεβαιώνει την υποβολή των
δικαιολογητικών συμμετοχής και περιέχει
και τον «Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID)» .



Επισκόπηση Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς

V 8 26/05/2020

Επιλέξτε 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  «Δημόσια» 
«Σε Εξέλιξη»
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Επισκόπηση Διαγωνισμών

Μετά την οριστική υποβολή, ο χρήστης της
εφαρμογής μπορεί να επιλέξει τον
διαγωνισμό στον οποίο απάντησε και
κάνοντας click πάνω σε αυτόν…..

Διαγωνισμοί
που έχουν 
απαντηθεί

V 8 26/05/2020
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Διαγωνισμοί
Αναπάντητοι

Πατήστε πάνω στον τίτλο του 
διαγωνισμού για να 

προβάλετε την απάντησή σας.

Διαγωνισμοί
σε 

επεξεργασία



Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού

….μεταφέρεται στην σελίδα λεπτομερειών,
όπου πατώντας στο ‘Προβολή Απάντησης’
μπορεί να δει τα συνημμένα που υπέβαλε
στο τμήμα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

V 8 26/05/2020

Πατήστε στο ‘Προβολή 
Απάντησης’  για να  δείτε τις 

Πληροφορίες Αίτησης 
Συμμετοχής που συμπληρώσατε 

και τα δικαιολογητικά .
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Προβολή Απάντησης Διαγωνισμού

V 8 26/05/2020

Εδώ εμφανίζονται  οι 
‘Πληροφορίες Αίτησης 

Συμμετοχής’ που 
συμπληρώσατε.

25

Πατώντας σε πράσινο 
συνδετήρα, μπορείτε να κάνετε 

προεπισκόπηση των αρχείων 
που έχετε ήδη αναρτήσει στο 

συγκεκριμένο είδος 
δικαιολογητικού.



V 8 26/05/2020

Προβολή Συνημμένου Δικαιολογητικού

26

Πατήστε στον τίτλο του αρχείου 
για να κάνετε προεπισκόπηση.
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