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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 03/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

5025/01

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20,
9 π.μ.. Να προσέλθουν οι συνήγοροι.

2225/12

Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής ορισμένη στις 3.12.20, 11 π.μ.
Έχει προτεραιότητα.

4906/12

Η αίτηση ημερ. 15.5.19 ορίζεται για οδηγίες στις 4.2.21, 9 π.μ.
Τυχόν ένσταση το αργότερο μέχρι 29.1.21. έξοδα στην πορεία,
όχι εναντίον Αιτητών.

4421/13

Η αίτηση ημερ. 14.5.20 ορίζεται για ακρόαση στις 3.2.21, 9 π.μ.
Έξοδα στην πορεία.

4733/13

Εκκρεμεί για έναρξη ακρόασης. Είναι δεύτερη σε σειρά.
Προηγείται η συνεχιζόμενη 2225/12, για την οποία το
Δικαστήριο έχει ήδη ειδοποιηθεί ότιθα υπάρχει μάρτυρας
(εμπειρογνώμονας) έτοιμος. Ως εκ τούτου, προτείνεται από το
Δικαστήριο νέα ημερομηνία έναρξης της παρούσας, στις
22.2.21, 11 π.μ.

5779/13

Εκκρεμούσε για προγραμματισμό ακρόασης. Να ενημερωθεί το
Δικαστήριο αν επήλθε συμβιβασμός. Να προσέλθουν οι
συνήγοροι / διάδικοι στις 9꞉30 π.μ. εάν έχουν οποιαδήποτε
δήλωση στην οποία επιθυμούν να προβούν, διαφορετικά να
ζητήσουν με e-mail ημερ. ακρόασης.

5374/14

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.3.21, 11 π.μ.

923/15

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης στις 3.12.20, 9 π.μ.
Η αγωγή θα απορριφθεί ως αποσυρθείσα, χωρίς έξοδα,
κατόπιν e-mail ημερ. 1.12.20 από τους συνηγόρους των
διαδίκων.

Τυχόν

προηγούμενες

διαταγές

για

έξοδα

θα

ακυρωθούν.

1695/15

Αναβάλλεται, κατόπιν κοινού αιτήματος των συνηγόρων των
διαδίκων, για ακρόαση στις 18.3.21, 11 π.μ.

3146/15

Τροποποιημένο

Κλητήριο

καταχωρήθηκε

στις

29.10.20.

Παραμένει για οδηγίες ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20,
9꞉15 π.μ., για να ενημερωθεί το Δικαστήριο αν θα προωθηθεί
τροποποιημένη Ε/Υ ή/και για τους λόγους καθυστέρησης
συμμόρφωσης με τις οδηγίες του δικαστηρίου ημερ. 30.9.20.

6019/15

Τροποποιημένο

Κλητήριο

καταχωρήθηκε

στις

29.10.20.

Παραμένει για οδηγίες ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20,
9꞉15 π.μ., για να ενημερωθεί το Δικαστήριο αν θα προωθηθεί
τροποποιημένη Ε/Υ ή/και για τους λόγους καθυστέρησης
συμμόρφωσης με τις οδηγίες του δικαστηρίου ημερ. 30.9.20.

2418/16

Ήταν ορισμένη για ακρόαση 3/12/20. Ωστόσο εξακολουθεί να
μην έχει συμμορφωθεί η πλευρά της Εναγόμενης με την οδηγία
του Δικαστηρίου για καταχώριση Ονομαστικού Καταλόγου
Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας. Παρακαλώ να μεριμνήσουν
για την καταχώρισή τους μέχρι 12.1.21, 9 π.μ., που η υπόθεση
ορίζεται για οδηγίες για έλεγχο συμμόρφωσης. Τα έξοδα της
δικασίμου ημερ. 3.12.20 θα είναι στην πορεία όχι εναντίον των
Εναγουσών.

282/17

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος του Δικαστηρίου για
ακρόαση στις 27.5.21, 11 π.μ.

1627/17

Επαναορίζεται βάσει προγράμματος του Δικαστηρίου για
ακρόαση στις 26.5.21, 11 π.μ.

2224/19

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20,
9꞉20 π.μ.

35/20

Καταχωρήθηκε η Ε/Υ στις 2.12.20 και βρίσκεται στο φάκελο του
Δικαστηρίου. Απορρίπτεται η αίτηση ημερ. 10.3.20, με έξοδα
εναντίον των Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα και /ή
κεχωρισμένα, όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή
και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της
δίκης.

1445/20

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 1.9.20 για απόδειξη της αγωγής. Η Ε/Δ
απόδειξης των γεγονότων έχει ήδη καταχωρηθεί στις 23.11.20.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της διαδικασίας
απόδειξης στις 3.12.20, 8꞉45 π.μ. Σημειώνω ότι Ε/Δ επίδοσης
του Κλητηρίου υπάρχουν στο φάκελο για Εναγόμενους 1, 2 και
4, όχι όμως για Εναγόμενο 3. Εάν έγινε επίδοση προς
Εναγόμενο 3, να το προσκομίσουν οι συνήγοροι των Αιτητών,
διαφορετικά δεν θα εκδοθεί απόφαση αναφορικά με εκείνον.
Κατά τα λοιπά, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των
συνηγόρων των Αιτητών.

1481/20

Εκκρεμεί για απόδειξη της αγωγής, ορισμένη στις 3.12.20, 9
π.μ.. Ζητήθηκε παράταση χρόνου από τους αιτητές. Ορίζεται
ξανά για απόδειξη στις 18.12.20, 9 π.μ.

1967/20

Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου
στις 3.12.20, 9 π.μ. Η Ε/Δ απόδειξης δεν φαίνεται στο φάκελο
του Δικαστηρίου. Παρακαλούνται οι συνήγοροι των Αιτητών να
το ελέγξουν με το Πρωτοκολλητείο.

2595/20

Ορίζεται για απόδειξη στις 3/2/21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί
Ε/Υ μέχρι 29.1.21. Έξοδα στην πορεία.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 03/12/20
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

1053/99

Εξακολουθεί να μην έχει καταχωρηθεί ένσταση από τον Καθ’ου
αρ. 3 Δίδεται τελευταία παράταση χρόνου μέχρι 3.2.21, 9 π.μ.
Ορίζεται για οδηγίες εκείνη τη μέρα και ώρα. Να ειδοποιηθεί
από τους Αιτητές καθώς και από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα
ημερομηνία και για την υποχρέωση παρουσίας του στο
Δικαστήριο στις 3.2.21, 9 π.μ. και για την πιθανότητα να εκδοθεί
Ε/Σ εναντίον του αν δεν εμφανισθεί.

548/06

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 27.8.20. παραμένει για χειρισμό
ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20, 9꞉10 π.μ.

893/08

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 3.11.20. Δίδεται άδεια ως τα αιτητικά 1
αι 2 της αίτησης. Η άδεια εκτέλεσης θα είναι για 12 χρόνια από
3.12.20. καμιά διαταγή για έξοδα.

48/10

Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ημερ. 29.10.20 για άδεια εκτέλεσης των
αποφάσεων ημερ. 18.5.2010 και 25.2.2010, αντίστοιχα. Θα
εγκριθούν αμφότερες ως το αιτητικό αρ. 2 αυτών, χωρίς έξοδα.
Η άδεια εκτέλεσης θα είναι για 10 χρόνια από 3.12.20. Δεν είναι
αναγκαία η φυσική παρουσία των αιτητών, εκτός αν οι ίδιοι
επιθυμούν να προσέλθουν στο Δικαστήριο για να δηλώσουν
κάτι διαφορετικό.

Διαχ. 656/16

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.12.20,
9 π.μ.

Αιτ.

εταιρειών Εκκρεμούν δύο αιτήσεις ημερ. 13.11.20, οι οποίες επιδόθηκαν

779/20

στον Έφορο Εταιρειών στις 13.11.20. Το Δικαστήριο κρίνει ότι
δεν είναι αναγκαία η παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών
στις 3.12.20, 9 π.μ.
Εάν μέχρι εκείνη την ώρα, δεν δοθεί ηλεκτρονικά Ειδοποίηση
από τον Έφορο περί πρόθεσης να καταχωρήσει ένσταση, τότε
το Δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση των αιτούμενων
διαταγμάτων ως το Αιτητικό Β της αίτησης για οδηγίες, με το
οποίο δεν θα απαιτείται να διευθετηθεί κατάλογος πιστωτών,
λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παρα. 13 έως 15 της
Ε/Δ ημερ. 13.11.20 του κ. Μάριου Ηλιάδη και ακολούθως το
Δικαστήριο θα εκδώσει Διάταγμα ως το Α της ίδιας αίτησης για
οδηγίες, με το οποίο θα ορίζει την κυρίως αίτηση για ακρόαση
αυθημερόν στις 10 π.μ.
Κατ’ εκείνην την ώρα και νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει
οποιαδήποτε εμφάνιση ενιστάμενου προσώπου, το Δικαστήριο
θα επιληφθεί της ακρόασης της κυρίως αίτησης και θα εκδώσει
Διατάγματα ως τα αιτητικά Α και Β της αίτησης, χωρίς έξοδα.
Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 2.12.20, ώρα 14꞉05 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

