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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 09/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

8103/13

Είναι πρώτη σε σειρά για έναρξη στις 9.12.20, 11 π.μ.

567/14

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.12.21,
9 π.μ.

3300/14

Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου,
στις 9.4.21, 11 π.μ.

7782/14

Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου,
στις 14.4.21, 11 π.μ.

987/16

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά αν οι συνήγοροι θα
έχουν αίτημα αντεξέτασης οποιουδήποτε εκ των ενόρκως
δηλούντων ή αν είναι έτοιμοι να τους δοθεί ημερομηνία για
τελικές αγορεύσεις.

4323/16

Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου,
στις 11.5.21, 11 π.μ.

5967/16

Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.12.20, 11 π.μ.,
βάσει του χρονοδιαγράμματος που δόθηκε από το Δικαστήριο
για τα διάφορα ενδιάμεσα διαβήματα (αποκάλυψη εγγράφων,
επιθεώρηση, Ονομ. Καταλ. Μαρτύρων & Σύνοψη Μαρτυρίας)
ως φαίνονται στον Πίνακα Υποθέσεων ημερ. 29.5.20 που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ. Έκτοτε δεν φαίνεται να
έγινε καμία ενέργεια. Συνεπακόλουθα η δικάσιμος ημερ. 9.12.20
ακυρώνεται και δίδονται εκ νέου οδηγίες ως ακολούθως꞉

-

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση εκατέρωθεν Ε/Δ
αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 26.1.21.

-

Δίδεται χρόνος μέχρι 26.2.21 για επιθεώρηση ή/και
ανταλλαγή εγγράφων.

Δίδεται χρόνος για καταχώριση εκατέρωθεν Ονομ. Καταλ.
Μαρτύρων

και

Σύνοψης

Μαρτυρίας

μέχρι

31.3.21.

Επαναορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 28.5.21, 11 π.μ.

1969/17

Η αγωγή θ’ απορριφθεί στις 9.12.20, 9 π.μ. ως αποσυρθείσα
και

εξοφληθείσα,

χωρίς

έξοδα.

Σχετική

η

ηλεκτρονική

αλληλογραφία του Δικαστηρίου με τους συνηγόρους.

1215/18

Η υπόθεση εκκρεμεί για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις
9.12.20, 9 π.μ. Να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά.
Εάν υπάρχει πρόθεση αναβολής, να ενημερωθεί το Δικαστήριο
ηλεκτρονικά μέχρι τότε.

643/19

Εάν δεν προσκομισθεί επιδοτήριο για την αίτηση ημερ. 20.11.19
μέχρι 9.12.20, 9 π.μ., η εν λόγω αίτηση θα απορριφθεί ως
ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα.

1913/19

Έχουν

καταχωρηθεί

εκατέρωθεν

Ονομαστικοί

Κατάλογοι

Μαρτύρων & Σύνοψη Μαρτυρίας. Ορίζεται για ακρόαση στις
28.5.21, 11 π.μ.

2513/19

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται 25.2.21, 9 π.μ. για επίδοση.
Τυχόν αίτηση υποκατάστατου επίδοσης να καταχωρηθεί το
ταχύτερο δυνατό.

3483/19

Η μονομερής αίτηση ημερ. 30.10.2020 εγκρίνεται για ανανέωση
του κλητηρίου εντάλματος για 6 μήνες από 7.11.2020.
Περαιτέρω, εκδίδεται Διάταγμα, ως το αιτητικό Β, της ίδιας

αίτησης για υποκατάσταστο επίδοση του κλητηρίου εντάλματος
στον Εναγόμενο.
Τα έξοδα όσον αφορά την επίδοση επιφυλάσσονται.
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών
στο Δικαστήριο στις 9.12.20.

3579/19

Η μονομερής αίτηση ημερ. 30.10.2020 εγκρίνεται για ανανέωση
του κλητηρίου εντάλματος όσον αφορά τους Εναγομένους 1 και
2 για 6 μήνες από 1.11.2020. Καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν
απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών στο
Δικαστήριο στις 9.12.20.

1056/20

Η αίτηση ημερ. 29.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις
26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

1518/20

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 30.10.20. Νοουμένου ότι μέχρι τις
9.12.20, 9 π.μ. δεν θα έχει καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης
για Εναγόμενους αρ. 1, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης
στη βάση της ένορκης δήλωσης, ημερ.10.7.20, που υπάρχει
στο φάκελο για την επίδοση του κλητηρίου προς Εναγόμενο αρ
1 και της ένορκης δήλωσης, ημερ. 30.10.20 του κ. Μιχάλη
Στυλιανού, για σκοπούς απόδειξης των γεγονότων και θα
εκδώσει απόφαση ως η αίτηση.. Δεν απαιτείται φυσική
παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών στο Δικαστήριο.

1787/20

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις
26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

2180/20

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις

26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

2209/20

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις
26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

2224/20

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις
26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 09/12/20
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

993/08

Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να υπάρχει κάποια
εκκρεμότητα. Να το επιβεβαιώσουν οι συνήγοροι. Ενδεχομένως
να τέθηκε από λάθος του Πρωτοκολλητείου στο Πινάκιο.

Διαχ. 223/14

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.12.20,
9꞉15 π.μ.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 7.12.20, ώρα 13꞉30 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

