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Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. – Υποθέσεις ημερ. 26/02/2021 

1.  Αγωγή αρ. 7503/09 

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οδηγίες η ώρα 8.45 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 5545/13     

Για ακρόαση στις 11/3/21 η ώρα 10 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 6353/13 

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για την 

ακρόαση η ώρα 10.30 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 3778/13     

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για την 

ακρόαση η ώρα 9.45 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 3168/14     

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για την 

ακρόαση η ώρα 11.30 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 5751/15     

Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου υπάρχουν παλαιότερες 

υποθέσεις, όπως η υπόθεση 3078/13, η 6353/13 και η 

3168/14. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα υπόθεση αναβάλλεται και 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 4558/16     

Για ακρόαση στις 30/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 644/18     

Αίτηση ημερ. 12/12/2020 

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οδηγίες η ώρα 8.45 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 881/18     

Η Αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος Α 

της Αίτησης.  

Τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί εντός 15 

ημερών από τις 26/2/21 και τροποποιημένες Υπερασπίσεις 

εντός 15 ημερών από την επίδοση της τροποποιημένης Έκθεσης 

Απαίτησης. Χωρίς έξοδα.  
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10.  Αγωγή αρ. 1241/18     

Για ακρόαση στις 29/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 2712/18     

Για ακρόαση στις 28/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

12.  Αγωγή αρ. 2753/18     

Ο Ενάγοντας να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα και η 

Εναγόμενη εντός 45 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου 

μαρτύρων του Ενάγοντα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 10/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 3196/18     

Ο Ενάγοντας να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα και ο 

Εναγόμενος εντός 45 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου 

μαρτύρων του Ενάγοντα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 10/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 3466/18     

Η Ενάγουσα να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα και οι 

Εναγόμενοι εντός 45 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου 

μαρτύρων της Ενάγουσας. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 10/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

15.  Αγωγή αρ. 65/19     

Για οδηγίες στις 10/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Οι διάδικοι να συμμορφωθούν μέχρι τότε με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου ημερ. 11/11/20. 

16.  Αγωγή αρ. 1756/19     

Για οδηγίες στις 5/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

17.  Αγωγή αρ. 2918/19    

Αποσύρεται ως οι δηλώσεις των συνηγόρων. 

18.  Αγωγή αρ. 489/20     

Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οδηγίες η ώρα 9.00 π.μ. 
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19.  Αγωγή αρ. 1304/20     

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

Οι συνήγοροι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις γραπτές τους 

αγορεύσεις και παράλληλα να μεριμνήσουν όπως κατά την 

ίδια μέρα καταχωριστεί πρωτότυπο των αγορεύσεων τους 

στον φάκελο της υπόθεσης. 

20.  Αγωγή αρ. 1615/20    

Αίτηση ημερ. 23/10/20 

Για οδηγίες στις 15/3/21 η ώρα 8.45 π.μ 

Η αίτηση να επιδοθεί μέχρι τότε. 

21.  Αγωγή αρ. 2231/20 

Αίτηση ημερ. 15/12/20 

Για οδηγίες στις 15/3/21 η ώρα 8.45 π.μ 

Η αίτηση να επιδοθεί μέχρι τότε. 

22.  Αγωγή αρ. 33/21 

Η Αίτηση ημερ. 2/2/21 ορίζεται για ακρόαση στις 19/3/21 η 

ώρα 9.30 π.μ. 

Ένσταση 5 ημέρες προηγουμένως. 

23.  Γεν. Αίτηση αρ. 287/16 

Για ακρόαση στις 9/5/21 η ώρα 10 π.μ. 

24.  Αίτηση Εταιρείας αρ. 641/13 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

25.  Διαχ. αρ. 462/15 

Ορίζεται για έλεγχο των λογαριασμών στις 10/5/21 η ώρα                

8.45 π.μ.  

Ο Διαχειριστής να είναι παρών. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 
 


