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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 10/29-07-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 119/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση για την υποβολή αιτήματος 

προς τον ΟΤΕ για τη δευτερογενούς εκχώρηση 

Σύντομου Κωδικού που του έχει εκχωρηθεί 

πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ και την υπογραφή 

σύμβασης για τη λειτουργία του». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 

μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3246/19-

07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Κουτσουμανής Γεώργιος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα 

συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουλκάνης Γεώργιος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πέντε (5) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσουλκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης 

Λάμπρος –  Τσουλκάνης Γεώργιος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Κουτσουμανής Γεώργιος - Μαλλιαρός Σωτήριος – 

Στάμος Βασίλειος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το ενδέκατο  -11
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην προσπάθεια εξέλιξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της απέναντι στους καταναλωτές της, 

προτίθεται να αποκτήσει Σύντομο Κωδικό μη αυξημένης χρέωσης, τον οποίο θα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών της.  

 

Ο ΟΤΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 677/03/8.1.2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 170/Β’/31.1.2013), έχει τη δυνατότητα δευτερογενούς 

εκχώρησης σε Πελάτη του ΣΚ που του έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ. 

Το σημείο λειτουργίας του ΣΚ της αριθμοσειράς10- 11 είναι στη διεύθυνση ή στις διευθύνσεις που θα οριστούν και 

με δυνατότητα να καλείται είτε από ένα νομό της επιλογής του, είτε από περισσότερους από έναν νομούς, είτε 

πανελλαδικά. Ο καλών τον ΣΚ από το σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ θα χρεώνεται με αστική χρονοχρέωση. Για τις 

κλήσεις από τα λοιπά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις του 

κάθε παρόχου.  

Ο ΟΤΕ δρομολογεί τις κλήσεις προς το ΣΚ στις εγκαταστάσεις μας, μέσω τηλεφωνικών γραμμών– Γραμμών 

Κέντρου Πόλεως (ΓΚΠ). Ο ΣΚ είναι δυνατόν, έπειτα από αίτημα μας, να λειτουργήσει με περισσότερες από μία ΓΚΠ, 

ώστε όταν είναι κατειλημμένη η πρώτη, να εξυπηρετείται η κλήση από την επόμενη.  

Οι ΓΚΠ διατίθενται αποκλειστικά για τη λειτουργία του Σύντομου Κωδικού και θα έχουν φραγή σε όλες τις 

εξερχόμενες κλήσεις, δηλαδή θα δέχονται μόνο εισερχόμενες κλήσεις. Η φραγή στις εξερχόμενες κλήσεις αφορά και 

εξερχόμενες κλήσεις από πλευράς σας προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης όπως πχ 112, 100, 166 κλπ. 

Για την εκχώρηση, ενεργοποίηση και λειτουργία του ΣΚ απαιτείται η καταβολή των ακόλουθων τελών από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στον ΟΤΕ: 

α) Τέλη υπέρ της ΕΕΤΤ: 

Τα Εφάπαξ Τέλη Εκχώρησης και τα Ετήσια Τέλη Χρήσης ΣΚ προσδιορίζονται από την ΕΕΤΤ και προκαταβάλλονται 

κατά την υποβολή του αιτήματος εκχώρησης του ΣΚ από τον ΟΤΕ. Ειδικότερα, τα τέλη τα οποία πρέπει να 

καταβληθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στον ΟΤΕ υπέρ της ΕΕΤΤ, είναι: 

Εφάπαξ Τέλη Εκχώρησης πενταψήφιου ΣΚ: 300€  

Ετήσια Τέλη Χρήσης πενταψήφιου ΣΚ: 250€   

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής από την ΕΕΤΤ των Ετήσιων Τελών Χρήσης του ΣΚ, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υποχρεούται να 

καταβάλει στον ΟΤΕ υπέρ της ΕΕΤΤ τα αναπροσαρμοσμένα Τέλη. 

Εάν η ημερομηνία εκχώρησης του ΣΚ από την ΕΕΤΤ, είναι μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου, καταβάλλεται από 

μέρους του Πελάτη στον ΟΤΕ, το 50% των Ετήσιων Τελών Χρήσης. 

Το κόστος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκχώρηση του πενταψήφιου υπέρ της ΕΕΤΤ είναι 300,00€ +125,00€ (50% του 

ετησίου), 425,00€ για το 2021 και στη συνέχεια 250,00€ ετησίως 

β) Τέλη υπέρ του ΟΤΕ: 

Οι χρεώσεις που καταβάλλονται από τον Πελάτη στον ΟΤΕ για τη λειτουργία του ΣΚ είναι:  

 

1) Μηνιαίο Τέλος ΓΚΠ: 14,67€/ ΓΚΠ 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ΓΚΠ είναι μεγαλύτερος από 30, η χρέωση ανά ΓΚΠ αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα με το πλήθος τους. 

2) Μηνιαίο Τέλος ενεργοποίησης σε Νομούς: 14,67€/ Νομό 
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3) Μηνιαίο Τέλος Πανελλαδικής Λειτουργίας: 29,34€ 

Εάν το πλήθος των ΓΚΠ είναι μεγαλύτερο από 30, το παραπάνω τέλος δε χρεώνεται. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν εγγράφως στη διαφοροποίηση είτε του αριθμού των ΓΚΠ, είτε 

του ύψους των τελών ΟΤΕ. 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να χρησιμοποιήσει μία μόνο Γραμμή Κέντρου Πόλεως Πανελλαδικής Λειτουργίας. Το 

κόστος αυτής είναι 14,67€ +29,34€=44,01€ μηνιαίως, 220,05€ για το 2021 και στη συνέχεια 528,12€ ετησίως. Όλα 

τα ποσά υπέρ του ΟΤΕ επιβαρύνονται αναλόγως, κατά την τιμολόγηση του Πελάτη, με το νόμιμο ΦΠΑ και με τυχόν 

επιπλέον Tέλος/ φόρο που ισχύει βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Συμπερασματικά για το 2021 το συνολικό κόστος θα είναι 645,05€ και στη συνέχεια 778,12€ ετησίως. (Δεν 

περιλαμβάνεται ΦΠΑ και τυχόν επιπλέον Τέλος/φόρο). Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00228/26-

07-2021 για δέσμευση πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. 633ΧΟΕΥΣ-36Λ. 

Για το σύνολο των εφάπαξ και μηναίων τελών, τα οποία προκαταβάλλονται, θα εκδίδεται ένας Βασικός 

Λογαριασμός, ανά δίμηνο. Τα τέλη υπέρ ΕΕΤΤ τιμολογούνται με την έκδοση του πρώτου λογαριασμού.  Τα τέλη 

υπέρ ΟΤΕ τιμολογούνται με την ενεργοποίηση του Σύντομου Κωδικού στο σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ. Η ΔΕΥΑΘ 

υποχρεούται σε πληρωμή του λογαριασμού του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης που αναγράφεται σε 

αυτό. Όσες οφειλές δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα, επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο. 

Διαδικασία εκχώρησης Σύντομου Κωδικού 

Προκειμένου ο ΟΤΕ να εκκινήσει τη διαδικασία δευτερογενούς εκχώρησης ΣΚ, μέσω της υποβολής ηλεκτρονικού 

αιτήματος στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για την εκχώρηση του ΣΚ θα πρέπει 

να η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προσκομίσει: 

(α) Έγγραφο/ ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του αντισυμβαλλόμενου κατά 

την υπογραφή της σύμβασης, (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορισμού του Πρόεδρου & Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της για υπογραφή σύμβασης). 

(β) Ισχύον Καταστατικό, κωδικοποιημένο και επικυρωμένο από την εποπτεύουσα αρχή, ( ΦΕΚ σύστασης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). 

(γ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απόφαση του αντισυμβαλλόμενου για την υπογραφή της 

σύμβασης,(Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). 

(δ) Επιστολή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο προς τούτο εκπρόσωπο, με ρητή από μέρους του αποδοχή τόσο των 

οικονομικών όρων, όσο και των λοιπών όρων εκχώρησης από τον ΟΤΕ του ΣΚ, που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα. (Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.). 

Στην ως άνω επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται επίσης:  

i) Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η εκχώρηση του ΣΚ 

ii) Η διεύθυνση εγκατάστασης των ΓΚΠ για τη λειτουργία του ΣΚ και  

iii) Τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου για την παραλαβή των ως άνω ΓΚΠ, 

 

(ε) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν.1599/1986), με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπό του Πελάτη και 

σφραγίδα της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται η περιγραφή της υπηρεσίας που θα παρέχεται μέσω του 

ΣΚ, καθώς και ότι δεν του έχει εκχωρηθεί άλλος ΣΚ, από τον ίδιο ή κάποιον άλλο Πάροχο για τον ίδιο σκοπό. 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε e-mail επικοινωνίας. 

 

Ενδέχεται, κατά την επεξεργασία του υλικού, να ζητηθούν από τον ΟΤΕ επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα που 

κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή διεκπεραίωση της αίτησης .Ο ΟΤΕ δύναται να προβεί σε έλεγχο της 

πιστοληπτικής μας ικανότητας και να αρνηθεί την σύναψη της σύμβασης ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών 
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ή να ζητήσει την παροχή εύλογων εγγυήσεων, λόγω οφειλής μας προς αυτόν από άλλη αιτία. Οι τυχόν εγγυήσεις 

επιστρέφονται άτοκα μετά τη λύση της σύμβασης ή συμψηφίζονται με την εκκαθάριση των οφειλών μας, με την 

προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος μας καμία οικονομική απαίτηση του ΟΤΕ από οποιαδήποτε αιτία. Ο OTE 

διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει άμεσα, από το ποσό της εγγύησης, κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή μας από 

οποιαδήποτε αιτία.  Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την μη έγκριση εκχώρησης από την ΕΕΤΤ 

του συγκεκριμένου ΣΚ, παρόλο που έχουν αποσταλεί ορθώς όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Έπειτα από την 

έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ, για εκχώρηση του αιτηθέντος ΣΚ στον ΟΤΕ, και προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο 

ΣΚ, υπογράφεται Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του ΟΤΕ για τη δευτερογενή Εκχώρηση ΣΚ μη αυξημένης 

χρέωσης. 

Κατάργηση Σύντομου Κωδικού μετά την ενεργοποίηση του. 

Στην περίπτωση που υποβληθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μετά την ενεργοποίηση του ΣΚ, αίτημα κατάργησης του ΣΚ 

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους,  δεν θα χρεώνεται με τα ετήσια τέλη χρήσης. Εξαιρούνται οι Σύντομοι 

Κωδικοί που εκχωρήθηκαν εντός του ιδίου έτους, τα ετήσια τέλη χρήσης των οποίων καταβάλλονται κανονικά, 

ακόμη και στην περίπτωση που υποβληθεί αίτημα κατάργησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ., εντός του προβλεπόμενου ως 

άνω χρόνου. 

Υπαναχώρηση/ Ακύρωση αιτήματος δευτερογενούς εκχώρησης Σύντομου Κωδικού από τον Πελάτη. 

Σε περίπτωση υπαναχώρησής ή/ και ακύρωσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του αιτήματος για δευτερογενή εκχώρηση ΣΚ, 

μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος από τον ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ και πριν από την υπογραφή της 

σύμβασης, θα πρέπει να καταβληθεί στον ΟΤΕ από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. το σύνολο του ποσού των υπέρ ΕΕΤΤ 

Εφάπαξ Τελών Εκχώρησης και Ετήσιων Τελών Χρήσης που αφορούν το πρώτο ημερολογιακό έτος της 

εκχώρησης. 

 

Εισηγούμαστε την έγκριση για απόκτηση Σύντομου Κωδικού μη αυξημένης χρέωσης και υπογραφή σύμβασης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τον ΟΤΕ την έγκριση του κόστους απόκτησης και λειτουργίας του, την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο 

της Επιχείρησης ως νόμιμος εκπρόσωπος της για την υπογραφή της σύμβασης». 

 

Παρακαλώ για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έξι παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις  του άρθρου 5 του  Ν. 1069/80, 

όπως ισχύουν,  ύστερα από διαλογική συζήτηση    

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την απόκτηση Σύντομου Κωδικού (ΣΚ) μη αυξημένης χρέωσης από τον ΟΤΕ μέσω της υποβολής 

ηλεκτρονικού αιτήματος στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών της Επιχείρησης,  με συνολικό κόστος τελών υπέρ ΕΕΤΤ 

300+250Χ50%=425,00 € για το έτος 2021 και 250 ετησίως για κάθε επόμενο έτος  και συνολικό κόστος 

τελών υπέρ ΟΤΕ 220,05 € για το έτος 2021 και 528,12 € ετησίως για  κάθε επόμενο έτος, πλέον Φ.Π.Α. 
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2. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ενέργεια  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-03-0000  και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.  

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα μεριμνήσει για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων και στους Προϋπολογισμούς των 

επόμενων ετών. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2021    

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσουλκάνης Γεώργιος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   30-07-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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