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Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. – Υποθέσεις ημερ. 11/02/2021 

 

• Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

για τις ακόλουθες υποθέσεις: 

1.  Αγωγή αρ. 396/20 

Για οδηγίες η ώρα 8.45 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 5165/16 

Για ακρόαση η ώρα 9 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 6526/13 

Παρά το γεγονός ότι η ακρόαση  είχε εξαρχής οριστεί για 

τις 10.30 π.μ., εντούτοις οι συνήγοροι να εμφανιστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 10 π.μ. για να ακουστεί 

απρόσκοπτα η ακρόασή τους. 

 

• Οι πιο κάτω υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν στην απουσία 

των δικηγόρων: 

1.  Αγωγή αρ. 620/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος Α της Έκθεσης 

Απαίτησης με νόμιμο τόκο από 9/3/20, πλέον €450 

δικηγορικά έξοδα πλέον ΦΠΑ πλέον €16,50 έξοδα 

επίδοσης. 

2.  Αγωγή αρ. 2583/20 

Οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 12/2/2021. 

3.  Αίτηση αρ. 848/20 

Οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 12/2/2021. 

4.  Αίτηση Εκκαθάρισης αρ. 146/17 

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση η ώρα 9.30 π.μ. 

Οι συνήγοροι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις γραπτές τους 

αγορεύσεις και παράλληλα να μεριμνήσουν όπως κατά την 

ίδια μέρα καταχωριστεί πρωτότυπο των αγορεύσεων στον 

φάκελο της υπόθεσης. 
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• Οι πιο κάτω υποθέσεις επαναορίζονται ως ακολούθως: 

 

1.  Αγωγή αρ. 2842/18 

Για ακρόαση στις 13/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 777/19 

Κλήση για οδηγίες 

Οι συνήγοροι να τοποθετηθούν μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος για τα αιτητικά που θα προωθήσουν. 

3.  Αγωγή αρ. 1037/20 

Για απόδειξη στις 14/4/21 η ώρα 8.45 π.μ.  

Υπεράσπιση 5 ημέρες προηγουμένως. 

4.  Αγωγή αρ. 1835/20 

Για απόδειξη στις 14/4/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Υπεράσπιση 5 ημέρες προηγουμένως. 

5.  Αγωγή αρ. 33/21 

Για οδηγίες στις 26/2/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε. 

6.  Αγωγή αρ. 2056/16 

Για οδηγίες στις 29/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Οι διάδικοι να συμμορφωθούν με το διάταγμα 

αποκάλυψης εγγράφων ημερ. 25/6/20.  

7.  Αγωγή αρ. 1961/17 

Για ακρόαση στις 14/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 1716/16 

Ακρόαση στις 16/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 1820/15 

Η Αίτηση ημερ. 9/10/20 ορίζεται για επίδοση στις 

11/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 
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10.  Αγωγή αρ. 5421/14 

Η υπόθεση τέθηκε εκτάκτως στο πρόγραμμα του 

Δικαστηρίου. Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου είναι 

ορισμένες οι υποθέσεις 2660/13 και 6526/13 για 

ακρόαση. 

Επομένως η παρούσα υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται 

για ακρόαση στις 15/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 2660/13 

Για ακρόαση στις 14/6/21 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εις βάρος των Εναγομένων. 

12.  Αγωγή αρ. 542/12 

Για επίδοση στις 12/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

13.  Διαχ. αρ. 407/15 

Για οδηγίες στις 11/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 

14.  Γεν. Αίτηση αρ. 1076/10 

Για οδηγίες στις 16/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε. 

Το Ε/Σ παραμένει υπό αναστολή. 

15.  Διαχ. αρ. 573/15 

Για έλεγχο των λογαριασμών στις 19/5/21. 

Τελικοί λογαριασμοί 7 ημέρες προηγουμένως. 

16.  Διαχ. αρ. 783/15 

Για έλεγχο των λογαριασμών στις 20/5/21.  

Τελικοί λογαριασμοί 7 ημέρες προηγουμένως. 

Ο Διαχειριστής να είναι παρών. 

 


