
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14840 10/4/2020 για την 8/2020 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2020 και ώρα 17:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα  

Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων  

Επενδύσεων - ΠΔΕ και 

συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.

1 78/2020 Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα  

Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων  

Επενδύσεων - ΠΔΕ και 

συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αποδοχή ή μη της προτεινόμενης, ως 

κατωτέρω,  ρύθμισης & υπογραφή ή μη, 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ρύθμισης 

(Σύμβασης Αναδιάρθρωσης) της οφειλής, 

που απορρέει από την από 28.06.2005 

Σύμβαση Δανείου, που είχε  συνάψει η 

Δ.Ε.Α.Δ.Α. με τη Γενική Τράπεζα της 

Ελλάδος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 

έκδοση της υπ' αριθμόν 14.225/2010 

Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που 

έχει καταστεί τελεσίδικη με την υπ' αριθμόν 

1.330/2016 απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών, την οποίαν οφειλή έχει αναλάβει 

ο Δήμος Αμαρουσίου, ως καθολικός 

διάδοχος της Δ.Ε.Α.Δ.Α., με την υπ' 

αριθμόν 175/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με αντισυμβαλλόμενη την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

"INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" και διακριτικό τίτλο 

"INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.", που 

εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός 

Μεσογείων 109-111 (ΓΕΜΗ 

151946501000, Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης της σύστασης 

151946501000, ΑΦΜ 801215902 - ΔΟΥ 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , αδειοδοτηθείσας  

νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 

απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 

3533/20.09.2019), ενεργούσας με την 

ιδιότητα της, ως μη δικαιούχος και μη 

υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και 

πληρεξούσια   των απαιτήσεων, των 

οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή 

εταιρεία με την επωνυμία "PIRAEUS SNF 

DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" με 

έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, όπως  

εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία κατέστη 

ειδικός διάδοχος  της ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 

"ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4,  (ΓΕΜΗ 

000225501000 και ΑΦΜ 094014298 - ΔΟΥ 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), δυνάμει μεταβίβασης σε 

αυτήν, από την τελευταία, απαιτήσεων από 

δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο 

τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3156/2003, ως το 

συνημμένο Σχέδιο αυτής.

2 79/2020 Αποδοχή της προτεινόμενης, ως 

κατωτέρω,  ρύθμισης & υπογραφή 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ρύθμισης 

(Σύμβασης Αναδιάρθρωσης) της οφειλής, 

που απορρέει από την από 28.06.2005 

Σύμβαση Δανείου, που είχε  συνάψει η 

Δ.Ε.Α.Δ.Α. με τη Γενική Τράπεζα της 

Ελλάδος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 

έκδοση της υπ' αριθμόν 14.225/2010 

Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που 

έχει καταστεί τελεσίδικη με την υπ' αριθμόν 

1.330/2016 απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών, την οποίαν οφειλή έχει αναλάβει 

ο Δήμος Αμαρουσίου, ως καθολικός 

διάδοχος της Δ.Ε.Α.Δ.Α., με την υπ' 

αριθμόν 175/2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με αντισυμβαλλόμενη την 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

"INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" και διακριτικό τίτλο 

"INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.", που 

εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός 

Μεσογείων 109-111 (ΓΕΜΗ 

151946501000, Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης της σύστασης 

151946501000, ΑΦΜ 801215902 - ΔΟΥ 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , αδειοδοτηθείσας  

νομίμως από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

δυνάμει της με αριθμό 326/2/17.09.2019 

απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 

3533/20.09.2019), ενεργούσας με την 

ιδιότητα της, ως μη δικαιούχος και μη 

υπόχρεος διάδικος, διαχειρίστρια και 

πληρεξούσια   των απαιτήσεων, των 

οποίων δικαιούχος τυγχάνει η αλλοδαπή 

εταιρεία με την επωνυμία "PIRAEUS SNF 

DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" με 

έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, όπως  

εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία κατέστη 

ειδικός διάδοχος  της ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 

"ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", που εδρεύει 

στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4,  (ΓΕΜΗ 

000225501000 και ΑΦΜ 094014298 - ΔΟΥ 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), δυνάμει μεταβίβασης σε 

αυτήν, από την τελευταία, απαιτήσεων από 

δάνεια και πιστώσεις στο πλαίσιο 

τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3156/2003, ως το 

συνημμένο Σχέδιο αυτής.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
16/4/2020
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