ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 11.12.2020
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική
παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη:
2169/2013
1392/2012
7616/2012
2875/2009

για ακρόαση η ώρα 1030
(Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 0930
(Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 1130
για οδηγίες η ώρα 0830

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως:
2573/2012
6822/2013
279/2014
1901/2018

1945/2019

2185/2019

1739/2019

2518/2019
2168/2019

2640/2020

1260/2020

617/2020

Ορίζεται για οδηγίες (μετά από αίτημα) στις
21.12.2020
Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις
13.01.2021 στις 0900
H αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως
διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα
Η αίτηση ημερομηνίας 05.10.2020 ορίζεται για
οδηγίες στις 01.02.2021 – έκθεση απαίτησης μέχρι
τις 27.01.2021
Ορίζεται για οδηγίες στις 26.02.2021 στις 0830 –
κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και
από τις δυο πλευρές μέχρι τότε
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (α) της
αίτησης
ημερομηνίας
05.06.2020
–
να
ακολουθηθούν οι θεσμοί
H αίτηση ημερομηνίας 06.10.2020 αποσύρεται και
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητών λόγω της
καταχώρησης
Έκθεσης
Υπεράσπισης
από
εναγόμενη στις 01.12.2020
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (Α) και (Β) της
αίτησης ημερομηνίας 03.11.2020
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφο (Α) και (Β) της
αίτησης ημερομηνίας 27.11.2020- εμφάνιση να
καταχωριστεί εντός 30 ημερών από σήμερα
Υπάρχει καταχώρηση Ε/Δ στο φάκελο του
Δικαστηρίου, πλην, όμως, αξιώνονται γενικές
αποζημιώσεις (παρ. Δ) αυτά δεν εξειδικεύονται. Ως
εκ τούτου, ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις
16.12.2020 στις 0830
Η αίτηση ημερομηνίας 06.10.2020 ορίζεται για
οδηγίες στις 18.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση
μέχρι 09.03.2021
Η αίτηση ημερομηνίας 13.05.2020 ορίζεται για
ακρόαση στις 12.01.2021, ημερομηνία κατά την

2424/2020

οποία να σταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στη
στενογράφο του Δικαστηρίου
Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 28(Β), (Γ) της
ενόρκου δηλώσεως ημερομηνίας 19.11.2020, πλέον
έξοδα

Αιτήσεις/
Διαχειρίσεις
Γεν. 1096/2012

Η αίτηση ημερομηνίας 09.01.2020 (μετά από
αίτημα) ορίζεται για ακρόαση στις 01.03.2021 στις
0830 – Καθ’ ων η αίτηση με τους ίδιους όρους να
είναι παρόντες

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν
τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο.

