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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/1/2021
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

889/12

Επρόκειτο

για

συνεχιζόμενη

ακρόαση.

Αναβάλλεται

για

διεξαγωγή στις 15.2.21, 11 π.μ. Παρακαλώ όπως ενημερώσουν
οι συνήγοροι τη στενογράφο του Δικαστηρίου το ταχύτερο
δυνατό αν κωλύονται κατά την εν λόγω ημερομηνία.

7940/13

Λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, η
ακρόαση αναβάλλεται για τις 22.3.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

3691/14

Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 27.5.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

4432/14

Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 16.4.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

5483/14

Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 15.4.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

280/15

Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 22.4.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

3474/15

Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου. Ορίζεται για
ακρόαση στις 3.6.21, 11 π.μ.

5842/2016

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται για τις 3.6.2021, 11 π.μ.

1100/2018

Η υπόθεση ήταν σήμερα ορισμένη για προγραμματισμό.
Παρακαλώ όπως οι συνήγοροι των διαδίκων τοποθετηθούν
μέχρι το τέλος της σημερινής δικασίμου ηλεκτρονικά, για το αν
συμφωνούν στην παράταση της αναστολής εκδίκασης της
αγωγής μέχρι της εκδίκασης της αίτησης εκκαθάρισης ή αν

ζητούν διαφορετικές οδηγίες στην αγωγή.

1788/18

Η ακρόαση αναβάλλεται για τις 4.6.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα.

715/19

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ονομ. καταλόγου
μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από Εναγόμενους κατά 45
ημέρες από σήμερα. Για οδηγίες η αγωγή ορίζεται στις 5.4.21, 9
π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας.

730/19

Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση της έγγραφης ένορκης
μαρτυρίας του Ενάγοντος εντός 45 ημερών από σήμερα και
ακολούθως δίδεται αντίστοιχος χρόνος 45 ημερών από την
καταχώρηση της ένορκης μαρτυρίας του Ενάγοντος για την
καταχώρηση της ένορκης μαρτυρίας της Εναγομένης. Έπειτα
παρέχεται 1 μήνας για καταχώρηση τυχόν αίτησης αντεξέτασης
από οιονδήποτε εκ των διαδίκων. Ορίζεται για ακρόαση η
αγωγή με γρ. αγορεύσεις στις 31.5.21, 9 π.μ.

1622/19

Δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ.
3.9.20

για

εκατέρωθεν

καταχώρηση

Ε/Δ

αποκάλυψης

εγγράφων. Παρατείνεται ο χρόνος κατά 40 ημέρες από σήμερα.
Δίδεται έπειτα παράταση 1 μηνός για επιθεώρηση ή/και
ανταλλαγή των εγγράφων. Επαναορίζεται για οδηγίες στις
5.4.21, 9 π.μ.

3404/19

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών
Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 45
ημερών από σήμερα. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις
4.6.21, 11 π.μ..

3501/19

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών
Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 45
ημερών από σήμερα. Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις

4.6.21, 11 π.μ..

3828/19

Ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.21, 11 π.μ.

356/20

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων εντός
45

ημερών

από

σήμερα

και

για

επιθεώρηση

των

αποκαλυφθέντων εγγράφων εντός 1 μηνός μετέπειτα. Για
οδηγίες η αγωγή στις 5.4.21, 9 π.μ.

2746/20

Η αίτηση 11.11.20 για απόδειξη της αγωγής κατά Εναγομένων
1 και 2 ήταν σήμερα ορισμένη στις 9 π.μ. για απόδειξη. Δεν
υπήρξε εμφάνιση. Επίσης σήμερα ήταν 1η φορά ορισμένη η
αίτηση ημερ. 21.12.20 για απόδειξη αναφορικά με την
Εναγόμενη 3. Λόγω του lockdown και της αβεβαιότητας που
υπήρχε για το αν θα γίνονταν σήμερα εμφανίσει στο Δικαστήριο,
επαναορίζονται και οι δύο αιτήσεις για απόδειξη στις 11.2.21, 9
π.μ.

3032/20

Η αίτηση ημερ. 17.11.2020 απορρίπτεται με έξοδα €340 συν
ΦΠΑ υπέρ Ενάγουσας και εναντίον Εναγομένων 1 έως 5,
αλληλέγγυα

και/ή

κεχωρισμένα,

εφόσον

το

Σημείωμα

Εμφάνισης καταχωρήθηκε στις 2.12.20.

3042/20

Η αίτηση ημερ. 17.11.2020 απορρίπτεται με έξοδα €340 συν
ΦΠΑ υπέρ Ενάγουσας και εναντίον Εναγόμενου, εφόσον το
Σημείωμα Εμφάνισης καταχωρήθηκε στις 24.11.20.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/1/21
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

Διαχ. 184/04

Επαναορίζεται στις 5.4.21, 9 π.μ.

με τις ίδιες οδηγίες ως δόθηκαν στη δικάσιμο ημερ. 18.9.20.
Γεν.

Αιτ. Δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης στο φάκελο. Επαναορίζεται

448/09

για επίδοση στις 29.3.21, 9 π.μ.

1710/12

Δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ.
20.10.20. Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση των Καθ’ων 1 και
2 μέχρι 1.3.21 και ορίζεται για ακρόαση η αίτηση ημερ. 12.5.20
στις 29.3.21, 10꞉30 π.μ.

1239/13

Δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ.
20.10.20. Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση του Καθ’ου 2
μέχρι 1.3.21 και ορίζεται για ακρόαση η αίτηση ημερ. 21.7.20
στις 29.3.21, 11 π.μ.

Διαχ. 370/15

Επαναορίζεται στις 5.4.21, 9 π.μ. με τις ίδιες οδηγίες ως
δόθηκαν στη δικάσιμο ημερ. 19.10.20.

230/20

Δεν υπάρχει επίδοση της αίτησης στο φάκελο. Επαναορίζεται
για επίδοση στις 29.3.21, 9 π.μ.

858/20

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης στις 9.3.21, 9 π.μ.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 11.1.21, ώρα 12꞉13 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

