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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε Τακτική συνεδρίαση (8/2020) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 15η Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύµφωνα µε
τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 114, παρ.8 του Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), µε το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1
του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 Α΄/ 30-10-2019), και µε το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53
Α΄/ 11-3-2020).
β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα µέτρα αντιµετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισµού
της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019),
γ) του µε αριθµ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών, µε θέµα «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήµων, των περιφερειών και των
εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων , κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19» και
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-2020
(Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των
∆ήµων», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Ορισµός διαχειριστή του λογαριασµού του ∆ήµου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος για τις
πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων - Π∆Ε και
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.

2.

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 ∆ανείου, που είχε συνάψει η ∆.Ε.Α.∆.Α. µε τη Γενική Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την έκδοση της υπ' αριθµόν 14.225/2010 ∆ιαταγής
Πληρωµής της κ. ∆ικαστή 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 ∆ήµος Αµαρουσίου, ως καθολικός διάδοχος της ∆.Ε.Α.∆.Α., µε την υπ' αριθµόν 175/2017
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αντισυµβαλλόµενη την ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία "INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" και διακριτικό τίτλο "INTRUM HELLAS Α.Ε.∆.Α.∆.Π.", που εδρεύει στο ∆ήµο
Αθηναίων, οδός Μεσογείων 109-111 (ΓΕΜΗ 151946501000, Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης της
σύστασης 151946501000, ΑΦΜ 801215902 - ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , αδειοδοτηθείσας νοµίµως
από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 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 ∆ουβλίνο 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 - ∆ΟΥ 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.(Σύµβαση
Αναδιάρθρωσης οφειλής, που απορρέει από την από 28.06.2005 Σύµβαση ∆ανείου, που είχε
συνάψει η ∆.Ε.Α.∆.Α. µε τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος).

Ο Πρόεδρος
Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο ∆ηµάρχου
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου
* Γραφείο Αντιδηµάρχων
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου
* ∆/νσεις ∆ήµου
* Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών
ΚΟΙΝ :
* ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

