
1 

 

Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. – Υποθέσεις ημερ. 12/02/2021 

 

• Οι συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για τις 

ακόλουθες υποθέσεις: 

1.  Αγωγή αρ. 13750/03 

Για οδηγίες η ώρα 9.00 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 1968/18 

Για οδηγίες η ώρα 9.00 π.μ. 

3.  Αίτηση αρ. 3/21 

Ο ενδιαφερόμενος να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου η 

ώρα 9.00 π.μ. 

 

• Οι πιο κάτω υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν στην απουσία των 

δικηγόρων: 

1.  Αγωγή αρ. 748/18 

Η Αίτηση ημερ. 12/3/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του Ενάγοντα. 

2.  Αγωγή αρ. 949/20 

Η Αίτηση ημερ. 2/7/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3 τα οποία 

καθορίζονται στο ποσό των €245 πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης 

πλέον ΦΠΑ. 

3.  Αγωγή αρ. 1186/20 

Η Αίτηση ημερ. 14/9/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγομένων. 

4.  Αγωγή αρ. 2018/20  

Η Αίτηση ημερ. 1/12/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του Εναγόμενου 1 τα οποία καθορίζονται στο ποσό 

των €325. 

5.  Αγωγή αρ. 2038/20 

Η Αίτηση ημερ. 18/9/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Εναγόντων. 
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• Οι πιο κάτω υποθέσεις επαναορίζονται ως ακολούθως: 

1.  Διαχ. 108/15 

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

2.  Γεν. Αίτηση αρ. 527/09 

Για ακρόαση στις 9/3/21 η ώρα 9.30 π.μ. 

3.  Γεν. Αίτηση αρ. 1227/13 

Για ακρόαση στις 9/3/21 η ώρα 9.00 π.μ. 

Ένσταση 5 μέρες προηγουμένως. 

Τα έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας. 

4.  Αγωγή αρ. 2844/14 

Η υπόθεση τέθηκε εκτάκτως στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου. 

Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου υπάρχει συνεχιζόμενη η οποία 

αφορά ποινική υπόθεση υπό το Άρθρο 210 του Ποινικού 

Κώδικα. 

Επομένως, η παρούσα υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 16/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 2592/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 23/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

(για σκοπούς διευθέτησης). 

6.  Αγωγή αρ. 2722/15 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται.  

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/9/21 η ώρα 

10.00 π.μ. 

Χωρίς έξοδα. 

7.  Αγωγή αρ. 3731/16 

Για ακρόαση στις 17/9/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

8.  Αίτηση αρ. 1088/17 

Δεν υπάρχουν στον φάκελο του Δικαστηρίου ένορκες δηλώσεις 

επίδοσης.  

Οι συνήγοροι να μεριμνήσουν ώστε στις 12/2/21 να τεθούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου οι επιδόσεις, για να μπορέσει να 

εξεταστεί η Αίτηση. 
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9.  Αγωγή αρ. 3042/17 

Η Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 28/7/20 ορίζεται για οδηγίες 

στις 12/3/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε. 

10.  Αγωγή αρ. 3972/17 

Για ακρόαση στις 17/9/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 95/20 

Για απόδειξη στις 12/4/21 η ώρα 8.45 π.μ.  

Υπεράσπιση 4 ημέρες προηγουμένως. 

12.  Αγωγή αρ. 1019/20 

Η Αίτηση ημερ. 21/12/20 ορίζεται για απόδειξη στις 23/2/21 

η ώρα 8.45 π.μ.  

13.  Αγωγή αρ. 1420/20 

Για απόδειξη στις 12/4/21 η ώρα 8.45 π.μ.  

Υπεράσπιση 4 ημέρες προηγουμένως. 

14.  Αγωγή αρ. 1663/20 

Κλήση για οδηγίες ημερ. 3/11/20 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εντός 

45 ημερών από σήμερα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 5/4/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Μέχρι τότε να ολοκληρωθεί και η επιθεώρηση εγγράφων. 

Έξοδα στην πορεία. 

Όσον αφορά την Αίτηση ημερ. 18/9/20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας. 

Η ημερ. 23/4/21 ακυρώνεται. 

15.  Αγωγή αρ. 2751/20 

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

Ένσταση μέχρι τότε. 

 


