
tenderONE 
Σύντομος Οδηγός Συμμετοχής  

για την Υποβολή Δικαιολογητικών στη ΔΕΠΑ 

v. 2.2 
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Είσοδος στο site της cosmoONE 

v. 2.2 

1. Κάντε κλικ στη γραμμή 
διεύθυνσης, πληκτρολογήστε 
το url www.cosmo-one.gr και 

πατήστε Enter. 2. Κάντε κλικ στο  
‘LOGIN’. 
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Είσοδος στο marketsite 

v. 2.2 

Κάντε κλικ στο 
 ‘LOGIN’ 

του Marketsite ή 
πατήστε 

απευθείας πάνω 
στο εικονίδιο. 
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Πρόσβαση στη σελίδα εφαρμογών της cosmoONE 

v. 2.2 

Συμπληρώστε 
και τα τρία 
πεδία και 

πατήστε το 
κουμπί 

‘Υποβολή’. 

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 το Help Desk. 

4 



Όροι χρήσης των υπηρεσιών της cosmoONE 

v. 2.2 

Αν δεν έχετε ήδη αποδεχτεί τους όρους όσον αφορά τη 
χρήση των υπηρεσιών της cosmoONE, θα εμφανιστούν 
στην οθόνη σας. Θα πρέπει να τους διαβάσετε και να 

πατήσετε ‘Συμφωνώ’ για να σας επιτραπεί να συνεχίσετε.   
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Εισαγωγή στην σελίδα Χρήσης Εφαρμογών 

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. 
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Εισαγωγή στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (1) 

v. 2.2 

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

Εδώ φαίνονται τα 
στοιχεία του 

χρήστη και της 
εταιρίας του 
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Εισαγωγή στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (2) 

v. 2.2 

Επιλέξτε:  

1. ‘Εφαρμογή’ 

2. κατόπιν ‘Δημόσια’ 

3. και τέλος ‘Σε εξέλιξη’. 
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v. 2.2 

Εμφάνιση λίστας με διαγωνισμούς 

Εδώ θα εμφανίζεται ο 
κωδικός του αιτήματος για 

τα δικαιολογητικά. 

Εδώ θα εμφανίζεται η 
ημερομηνία και ώρα λήξης 

του αιτήματος για τα 
δικαιολογητικά. 

Εδώ θα εμφανίζεται η 
ημερομηνία και ώρα 

αποστολής του αιτήματος για 
τα δικαιολογητικά. 

Επιλέξτε το διαγωνισμό 
της ΔΕΠΑ, πατώντας πάνω 

στον τίτλο. 
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Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού 

v. 2.2 

Ανοίξτε το αρχείο με τις οδηγίες 
συμπλήρωσης για να ενημερωθείτε 

για τα αρχεία που θα πρέπει να 
αναρτηθούν, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο συνημμένο που 
μπορεί να περιέχει επιπλέον 

πληροφορίες. Επίσης ελέγξτε τις 
‘Σημειώσεις’ για επιπλέον 

πληροφορίες. 
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Έγγραφα – Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Επιλέξτε το tab 
‘Δικαιολογητικά’ για να 

δείτε την πλήρη λίστα των 
δικαιολογητικών . 

Όσα από τα δικαιολογητικά 
έχουν στα δεξιά κουμπί 
‘Υπόδειγμα αρχείου’ , 

μπορείτε να τα αποθηκεύσετε 
στον υπολογιστή σας, να τα 

επεξεργαστείτε και αργότερα 
να τα ανεβάσετε.  

Ελέγξτε ποια από τα 
δικαιολογητικά είναι 

υποχρεωτικά. 

v. 2.2 

 
Επιλέγοντας ‘Θέλω να 

συμμετέχω’  
δηλώνετε την επιθυμία 

σας να επισυνάψετε 
δικαιολογητικά.  
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Δήλωση Συμμετοχής  

v. 2.2 

 
Επιλέξτε ‘Θέλω να 
συμμετέχω’ και θα 
εμφανιστεί μήνυμα 

επιβεβαίωσης. Πατήστε 
‘ΟΚ’. 
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Έναρξη Διαδικασίας Υποβολής Δικαιολογητικών 

v. 2.2 

Πατήστε ‘Απάντηση’ για 
να ξεκινήσετε τη 

διαδικασία υποβολής 
των δικαιολογητικών. 
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Οθόνη Δικαιολογητικών 

Στο  πεδίο ‘Απάντηση’ 
συμπληρώστε το λεκτικό 

«Συμμετέχω».  

v. 2.2 

1. Αν θέλετε να σώσετε το 
αρχείο, επιλέγετε το 
έγγραφο που θέλετε να 
επεξεργαστείτε, πατάτε στο 
αντίστοιχο κουμπί 
‘Υπόδειγμα Αρχείου’ και το 
αποθηκεύεται στον 
προσωπικό σας Η/Υ.  
Αφού το συμπληρώσετε 
καταλλήλως, το 
μετατρέπεται σε pdf  και το 
σώζετε εκ νέου στον Η/Υ 
σας. Ακολούθως… 

2. Για να επισυνάψετε 
το έγγραφο που 
θέλετε, πατάτε στο 
αντίστοιχο εικονίδιο 
του συνδετήρα και… 
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Επισύναψη Δικαιολογητικών 

Αν έχετε επισυνάψει 
δικαιολογητικό, το 

χρώμα του 
συνδετήρα είναι 

πράσινο.  
Αν δεν έχετε ακόμα 

επισυνάψει, το 
χρώμα του 

συνδετήρα είναι 
κόκκινο.  

4. Πατήστε το κουμπί 
‘Upload Selected File’. 

5. Επιβεβαιώστε ότι 
βλέπετε το αρχείο 

3. ..επιλέξτε από τον Η/Υ 
σας, το έγγραφο που θέλετε 
να επισυνάψετε.  

6. Πατήστε ‘Κλείσιμο’ 
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Ολοκλήρωση Επισύναψης Δικαιολογητικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Επιβεβαιώστε ότι έχετε επισυνάψει 
τουλάχιστον όλα τα υποχρεωτικά 
δικαιολογητικά που διακρίνονται από το 
κόκκινο αστεράκι. 

Όταν επισυνάψετε ΌΛΑ τα 
δικαιολογητικά  που 

επιθυμείτε, πατάτε το κουμπί 
‘Επόμενο Βήμα’. 

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να 
διακόψετε την επισύναψη 

δικαιολογητικών, να αποθηκεύσετε την 
απάντηση και να συνεχίσετε αργότερα. 
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Οριστική Υποβολή Δικαιολογητικών 

Όταν είστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ σίγουροι 
ότι έχετε εισάγει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι 
τα στοιχεία της απάντησής σας 

είναι σωστά, επιλέγετε την 
‘Οριστική Υποβολή’.  

 
Αφού τα υποβάλετε οριστικά, 
μπορείτε να αποσυνδεθείτε 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Μετά την οριστική υποβολή, δεν είναι δυνατή 

καμία αλλαγή στα δικαιολογητικά  ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο της απάντησής σας. 

v. 2.2 17 



v. 2.2 

Αποδεικτικό Υποβολής Δικαιολογητικών 

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 να τον 
πληροφορεί τον κωδικό της απάντησης του.  
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Εισαγωγή στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 

v. 2.2 

Επιλέξτε:  

1. ‘Εφαρμογή’ 

2. κατόπιν ‘Δημόσια’ 

3. και τέλος ‘Σε εξέλιξη’. 
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v. 2.2 

Επισκόπηση Υποβληθέντων Διαγωνισμών (1) 

Μετά την οριστική υποβολή, ο χρήστης της 
εφαρμογής μπορεί να επιλέξει τον διαγωνισμό 
στον οποίο απάντησε. 
Κάνοντας click πατώντας στον τίτλο του….. 

Αν έχετε απαντήσει, το 
εικονίδιο της 

κατάστασης εμφανίζεται 
όπως εδώ. 

Εδώ θα εμφανίζεται ο 
κωδικός του αιτήματος για 

τα δικαιολογητικά. 

Εδώ θα εμφανίζεται η 
ημερομηνία και ώρα λήξης 

του αιτήματος για τα 
δικαιολογητικά. 

Εδώ θα εμφανίζεται η 
ημερομηνία και ώρα 

αποστολής του αιτήματος για 
τα δικαιολογητικά. 
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v. 2.2 

Επισκόπηση Υποβληθέντων Διαγωνισμών (2) 

Για να ελέγξετε τα 
δικαιολογητικά που 

αναρτήσατε, πατήστε στο 
κουμπί ‘Προβολή Απάντησης’. 

….μεταφέρεται στην σελίδα λεπτομερειών, 
όπου πατώντας ‘Προβολή Απάντησης’ μπορεί 
να ελέγξει τα συνημμένα που υπέβαλε. 

21 



v. 2.2 

Προβολή Απάντησης 

Εδώ εμφανίζεται η 
απάντησή σας. Πατήστε 

στους πράσινους 
συνδετήρες για να 

ελέγξετε τα αρχεία που 
επισυνάψατε. 
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v. 2.2 

Διαχείριση Ειδοποιήσεων μέσω Email (1) 

Επιλέξτε:  

1. ‘Διαχείριση’ 

2. κατόπιν ‘Ειδοποιήσεις’ 

 

Σε περίπτωση που δεν θα θέλατε να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις με email σχετικά με διαγωνισμούς 
ακολουθείστε την συγκεκριμένη επιλογή για να 

αποτρέψετε την παραλαβή email.  
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v. 2.2 

Διαχείριση Ειδοποιήσεων μέσω Email (2) 

Κάντε τις ανάλογες αλλαγές και 
επιλέξτε την επιλογή Ενημέρωση.  

Επιπρόσθετα μπορείτε να επιλέξετε 
Προσθήκη Εταιριών και να 

μπλοκάρετε συγκεκριμένους 
οργανισμούς που δεν θα θέλατε να 

λαμβάνετε ενημερώσεις.  
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