
 
 

   

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ένωση των εταιρειών Vodafone AEET και Cosmos Business Systems 

ΑΕΒΕ στον διαγωνισμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Αθήνα,5/6/2019 

 

          Η ένωση των εταιρειών Vodafone AEET και Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ κατέθεσαν 

προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και αφορά την «Προμήθεια 

εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε». Ο προϋπολογισμός 

του έργου ανέρχεται στα 5.720.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

       Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια του συνολικού εξοπλισμού 1400 

οχημάτων και των υπηρεσιών τηλεματικής/διαχείρισης στόλου, υπηρεσιών υποστήριξης, 

συντήρησης, τηλεπικοινωνιών και εκπαίδευσης με συνολική χρονική διάρκεια εξήντα πέντε 

(65) μηνών. 

 

     Στόχος του έργου, να επιτευχθεί μια οικονομικότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον 

οδήγηση και ταυτόχρονα να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας του οδηγού, όπου το σύστημα 

τηλεματικής θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες ηχητικής ενημέρωσης. Το σύστημα, θα 

παρέχει σε πραγματικό χρόνο οπτική ή οπτική και ηχητική ένδειξη προς τον οδηγό κάθε φορά 

που παρουσιάζεται μη αποδεκτή οδηγική συμπεριφορά, με διαφορετικές χρωματικές 

αποχρώσεις βάσει της σοβαρότητας του συμβάντος. 

      

 Στον διαγωνισμό, συμμετέχουν επίσης οι ενώσεις εταιρειών: 

 

«INTRACOM TELECOM – LINK Technologies S.A. & «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΕ - ΟΤΕ ΑΕ - Ιντρακόμ 

Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων Και Μεταλλικών Κατασκευών (δ.τ. 

INTRAKAT)» 

 



 
 

Σχετικά με την Cosmos Group  

 

Η Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE , CBS IT Systems Cyprus 

(LTD)  συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων 

λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς. 

 

Ο κύκλος εργασιών της το 2018 ανήλθε στα 29 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 2018, 30 χρόνια λειτουργίας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες Cosmos Business Systems AEBE, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, 

κα Ελίνα Αλεξανδρίδη , τηλ.: 210 6492 800, fax: 210 6464 069, email: cosmos@cbs.gr και ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.cbs.gr.  
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