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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 02/12/20 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

6878/98 Εκκρεμεί για επίδοση η αίτηση για άδεια εκτέλεσης, ημερ 

1.11.2019, αναφορικά με τους Εναγόμενους 1, 4 και 5 μόνο. 

Ήταν τελευταία φορά ορισμένη στις 2.12.20, 9 π.μ. για το 

σκοπό της επίδοσης. Εάν δεν προσκομισθεί επίδοση μέχρι 

εκείνην την ώρα, τότε η αίτηση θα απορριφθεί, ως η 

προωθηθείσα, χωρίς έξοδα. 

 

3231/12 Εντοπίζονται δύο ημερομηνίες στο φάκελο για ακρόαση της 

παρούσας꞉ 

- 2.12.20, 11 π.μ., βάσει προγραμματισμού που έγινε στις 

4.11.20 στην παρουσία των συνηγόρων, και  

- 21.12.20, 11 π.μ. βάσει συνεννόησης που φαίνεται να 

έγινε ηλεκτρονικά με e-mail της στενογράφου του 

Δικαστηρίου ημερ. 26/11/20, επειδή φαινόταν να είναι 

ορισμένη 27.11.20 στο Πινάκιο του Πρωτοκολλητείου. 

Στο e-mail αυτό απάντησε ήδη θετικά στις 30.11.20 ο κ. 

Βραχίμης εκ μέρους του Εναγομένου, ότι συμφωνεί να 

οριστεί 21.12.20 για ακρόαση.  

-  

Παρακαλώ να επιβεβαιώσουν και οι Ενάγοντες αν συμφωνούν 

για 21.12.20, έτσι ώστε να ακυρωθεί από το Δικαστήριο η 

δικάσιμος ημερ. 2.12.20. Ο φάκελος θα παραμείνει στο γραφείο 

του Δικαστηρίου μέχρι το τέλος της δικασίμου 2.12.20.  

 

5592/12 

 

Ορίζεται για επίδοση της αίτησης ημερ. 15.9.20 στις 2.2.21, 9 

π.μ. Εάν όμως έχει ήδη επιδοθεί μέχρι 2.12.20, τότε η δικάσιμος 

ημερ. 2.2.21 θα είναι για οδηγίες και για τυχόν Ε/Υ του Καθ’ου 2 



μέχρι τότε. 

 

3348/13 Ορίζεται για επίδοση της αίτησης ημερ. 14.9.20 στις 2.2.21, 9 

π.μ. Εάν όμως έχει ήδη επιδοθεί μέχρι 2.12.20, τότε η δικάσιμος 

ημερ. 2.2.21 θα είναι για οδηγίες και για τυχόν ένσταση των 

Καθ’ων μέχρι τότε. 

 

7754/13 Εκκρεμεί για έναρξη ακρόασης στις 2.12.20, 11 π.μ. Ωστόσο, 

θα προηγηθεί αυτής η ακρόαση της Ρηματικής Διακοίνωσης 

28/20 λόγω θεσμοθετημένης από το νόμο προθεσμίας για τη 

διεκπεραίωσή της. Γι’ αυτό και ενδέχεται να καθυστερήσει η 

ώρα έναρξης της ακρόασης της αγωγής. 

 

3250/14 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 21.5.21, 11 π.μ. 

4399/14 

 

Αναβάλλεται για ακρόαση στις 25.5.21, 11 π.μ. έξοδα στην 

πορεία, όχι εναντίον Εναγόμενης. 

  

4849/14 

 

Εκκρεμεί, κατόπιν αίτησης ημερ.3.6.20, για οδηγίες η αγωγή για 

να διαπιστωθεί τυχόν συμμόρφωση με το Διάταγμα του 

Δικαστηρίου ημερ. 18.9.20 για τροποποίηση των δικογράφων. 

Διαπιστώνω ότι υπήρξε συμμόρφωση με το Διάταγμα από 

Ενάγοντες – Αιτητές, ώς έπρεπε. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν 

τηρήθηκαν οι προθεσμίες που προβλέπονται στους Θεσμούς 

Πολιτικής Δικονομίας από τους Εναγόμενους 1 και 2 για την 

καταχώρηση Ε/Υ ή τροπ. Ε/Υ, εναπόκειται στους Ενάγοντες να 

καταχωρήσουν νέα αίτηση για έκδοση απόφασης εναντίον των 

Εναγομένων λόγω μη καταχώρησης Ε/Υ. Η αίτηση ημερ. 

5.12.19 που εκκρεμεί στο φάκελο, για απόφαση εναντίον της 

Εναγόμενης αρ. 1 μόνο, προηγήθηκε της αίτησης, ημερ. 3.6.20,  

για τροποποίηση του κλητηρίου και έχασε το αντικείμενό της, γι’ 

αυτό και απορρίπτεται, χωρίς έξοδα εφόσον δεν φαίνεται στο 

φάκελο να είχε επιδοθεί ποτέ.  



 

3891/17 

 

Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει σειράς παλαιότητας των 

υποθέσεων, στις 27.5.21, 11 π.μ. 

 

4524/17 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 2/12/20, 9 π.μ., χωρίς να 

απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, 

εφόσον η Ε/Δ για σκοπούς απόδειξης είναι ήδη στο φάκελο. 

 

1821/18 Παραμένει στις 2/12/20, 9 π.μ. για απόδειξη εναντίον της 

Εναγομένης αρ. 2, ενώπιον του Δικαστηρίου. 

  

726/19 Παραμένει στις 2/12/20, 9 π.μ. για απόδειξη χωρίς να απαιτείται 

φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, εφόσον η Ε/Δ 

για σκοπούς απόδειξης είναι ήδη στο φάκελο. 

 

3041/19 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 2/12/20, 9 π.μ., χωρίς να 

απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, 

εφόσον η Ε/Δ για σκοπούς απόδειξης είναι ήδη στο φάκελο. 

 

3327/19 

 

Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 2/12/20, 9 π.μ., χωρίς να 

απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, 

εφόσον η Ε/Δ για σκοπούς απόδειξης είναι ήδη στο φάκελο. 

 

4165/19 Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 2/12/20, 

8꞉45 π.μ. 

 

946/20 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 2/12/20, 9 π.μ., χωρίς να 

απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών, 

εφόσον η Ε/Δ για σκοπούς απόδειξης είναι ήδη στο φάκελο.. 

 

1003/20 

 

Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 2/12/20, 

8꞉45 π.μ. 

                              



1358/20 

 

Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση ημερ. 15.9.20 στις 25.1.21, 9 π.μ. 

Ε/Υ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 02/12/20 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

771/04 

 

Εξακολουθεί να μην υπάρχει επίδοση της αίτησης ημερ. 23.6.20 

στο φάκελο. Ορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 22.12.20, 9 

π.μ. 

 

2342/13 

 

Αναβάλλεται, κατόπιν εκ συμφώνου αιτήματος, για τις 2.2.21, 9 

π.μ. για οδηγίες. Ο Καθ’ου να είναι παρών με την ίδια εγγύηση 

στις 2.2.21. Δίδεται άδεια να μην εμφανισθεί στο Δικαστήριο 

στις 2.12.20. Τυχόν ένστασή του στην αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι 2.2.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

51/14 

 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 2/12/20, 9꞉15 π.μ. 

 

Ρηματική 

Διακοίνωση 

28/20 

 

Παραμένει για ακρόαση 2/12/20, 10꞉30 π.μ. 

248/20 

 

Ορίζεται για επίδοση στις 19.2.21, 9 π.μ. 

Αίτηση / Έφεση 

362/20 

 

Παραμένει για προγραμματισμό ακρόασης ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 2/12/20, 9 π.μ. 

 



Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 1.12.20, ώρα 12꞉30 μ.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


