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Δελτίο Τύπου 
 

 

Η Cosmos Business Systems  

κατέθεσε προσφορά στο Διαγωνισμό του  

ΕΤΕΑΝ 

 
 

Αθήνα, 29/9/2017 
 
 

Η Cosmos Business Systems AEBE κατέθεσε προσφορά στο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που 

προκήρυξε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ”.  

 

Το αντικείμενο του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» καθώς 
και του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», αφορά:  
 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (έλεγχος 
νομιμοποιητικών εγγράφων των ακινήτων για την υπαγωγή, έλεγχος δικαιολογητικών και 
παραστατικών για την τελική εκταμίευση των κινήτρων).  

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ – REPORTING (Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων).  

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Υποστήριξη για τη λογιστική παρακολούθηση της 
Δράσης και τη διεκπεραίωση των εκταμιεύσεων προς τους τελικούς αποδέκτες).  

 HELP DESK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ (Υπηρεσία εξυπηρέτησης του κοινού μέσω 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την άμεση 
πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη Δράση).  

  

 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 3.200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου της προαίρεσης και 

πλέον του Φ.Π.Α.) 

 

 Εκτός από την Cosmos Business Systems, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι 

εταιρείες:  Planet A.E. και DIADIKASIA A.E. 

 

                 

 
Η Cosmos Business Systems AEBE, συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς. 
 
 Ο κύκλος εργασιών της το 2016 ανήλθε στα 24 εκ € και απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα 

και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  
 
Η Cosmos Business Systems συμπλήρωσε το 2017, 29 χρόνια λειτουργίας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Μαίρη Ανδρέου, τηλ.: 210 

6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbs.gr.  
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