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9607/14(ορισμένη 21.12.20) 
Για αγωγή με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό είναι ορισμένη για ουσιαστική μνεία στις 
21/12/20 και ώρα 9.30 πμ. Απαιτείται η φυσική εμφάνιση των δικηγόρων ενώπιον του 
Δικαστηρίου, για να ενημερώσουν το Δικαστήριο αναφορικά με τις εξελίξεις των 
προσπαθειών τους για συμβιβασμό της. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
3235/19 (ορισμένη 21.12.20) 
Εκκρεμεί αίτηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020 για έκδοση απόφασης λόγω μη 
καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον της εναγομένης καθης η αίτηση 4. Η αίτηση δεν 
φαίνεται ακόμη να έχει επιδοθεί στον συνήγορο της εναγομένης 4. 
Αναβάλλεται για το σκοπό αυτό για επίδοση στις 13/1/21 και ώρα 9:00πμ. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
464/20 (ορισμένη 21.12.20) 
Απαιτείται φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο στις 21 Δεκεμβρίου 
2020 και ώρα 9:00πμ που είναι ορισμένη η αίτηση ημερομηνίας 20/12/20 και τα 
Διατάγματα ημερομηνίας 14/12/20, εκτός εάν οι διάδικοι προς τους οποίους έχουν 
επιδοθεί τόσο η αίτηση όσο και τα Διατάγματα, όπως φαίνεται μέσα από τον φάκελο, 
επιθυμούν να στείλουν e-mail στο Δικαστήριο ζητώντας τις οδηγίες που θέλουν σε σχέση με 
την αίτηση αλλά και τα Διατάγματα που έχουν εκδοθεί μονομερώς. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
571/20 (ορισμένη 21.12.20) 
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2020 λόγω μη καταχωρήσεις 
υπεράσπισης εκ πλευράς εναγομένης 2 για την οποία έχει γίνει αλλαγή δικηγόρου στις 
26/11/20.  Η αίτηση έχει επιδοθεί στον νέο δικηγόρο της εναγομένης 2 Έχει στείλει e-mail 
στο δικαστήριο και ζητά όπως του δοθεί χρόνος δύο μηνών για καταχώρηση της 
υπεράσπισης του γιατί πρέπει να λάβει η γνώμη εμπειρογνώμονα. Οι συνήγοροι των 
εναγόντων αιτητών συμφωνούν με την πιο πάνω θέση. 
 
Ως  εκ τούτου, η αίτηση αναβάλλεται για οδηγίες στις 25/2/21 και ώρα 9:00πμ. Η 
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 22/2/2021. 
 
Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
Αίτηση εταιρειών: 853/20 (ορισμένη 21.12.20) 
 
 



Έχει καταχωρηθεί εκ μέρους της Αιτήτριας εταιρείας τόσο αίτηση για οδηγίες όσο και 
κυρίως αίτηση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2020. Και οι δύο αιτήσεις έχουν δεόντως 
επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος έστειλε ειδοποίηση στον 
δικηγόρο της Αιτήτριας, την οποία ο ίδιος κοινοποίησε στο Δικαστήριο, ότι δεν προτίθεται 
να εμφανιστεί στο Δικαστήριο στις 21 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά την αίτηση για οδηγίες, ορίζεται για εξέταση στις 21 
Δεκεμβρίου 2020 και το Δικαστήριο δεν κρίνει αναγκαίο ούτε να δημοσιευτεί κατάλογος 
πιστωτών ούτε να απαιτηθεί η αποστολή ειδοποιήσεων, ούτε να γίνει οποιαδήποτε 
δημοσίευση της αίτησης για την έκδοση του αιτούμενου Διατάγματος έχοντας υπόψη ότι η 
εταιρεία διαθέτει μόνο ένα μέτοχο και έναν πιστωτή ότι ο οποίος έχει συγκατατεθεί στην 
προτεινόμενη μείωση και επιστροφή του μειωθέντος ποσού στον μοναδικό μέτοχο της 
Αιτήτριας Εταιρείας. 
 
Όσον αφορά την κυρίως αίτηση, έχοντας διαβάσει το σώμα της αίτησης, τα Διατάγματα 
που ζητούνται, την ένορκη δήλωση η οποία την συνοδεύει μαζί με τα επισυνημμένα 
τεκμήρια, όπως επίσης και λαμβάνοντας υπόψη μου ότι ο μοναδικός πιστωτής της 
Αιτήτριας εταιρείας έχει δώσει την γραπτή του συγκατάθεση για την προτεινόμενη μείωση 
και επιστροφή των μειωθέντων ποσών στον μοναδικό μέτοχο της Αιτήτριας εταιρείας, 
εκδίδονται τα αιτούμενα Διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της κυρίως αίτησης. 
 
Καμιά διαταγή για έξοδα. 
 
Ημερομηνία που Διατάγματος είναι 21 Δεκεμβρίου 2020. 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ 
 
/Σ.Θ. 
         
 


