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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 8/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 11 π.μ. 

 

3917/13 Η αγωγή όσον αφορά τον Εναγόμενο 3 αναβάλλεται για 

ακρόαση στις 10.5.21, 11 π.μ. Τυχόν επίδοση της αγωγής προς 

Εναγόμενους 1, 2 και 4 να γίνει μέχρι τότε, αλλιώς να 

τοποθετηθούν οι Ενάγοντες κατά την έναρξη της ακρόασης για 

τον Εναγόμενο 3 αν θα αποσύρουν εναντίον εκείνων. Χωρίς 

έξοδα, εφόσον το σημερινό αίτημα αναβολής έγινε από κοινού. 

 

493/14 Προηγείται σήμερα η συνεχιζ. 2225/12. Ως εκ τούτου, η 

παρούσα αναβάλλεται για τις 18.5.2021, 11 π.μ. 

 

6855/14 Προηγείται σήμερα η συνεχιζ. 2225/12. Ως εκ τούτου, η 

παρούσα αναβάλλεται για τις 31.5.2021, 11 π.μ. 

 

5444/15 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 5.6.2021, 11 π.μ. 

 

5255/16 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 8.6.2021, 11 π.μ. 

 

2334/17 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 8.6.2021, 11 π.μ. 

 

3150/17 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 7.6.2021, 11 π.μ. 

 

946/18 Ορίζεται γι’ακρόαση στις 8.6.2021, 11 π.μ. 

 

767/19 Ο Καθ’ου δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ως όφειλε δυνάμει 



εγγύησης που υπέγραψε στις 6.11.20. Ούτε οι Αιτητές ή οι 

συνήγοροι Αιτητών εμφανίστηκαν. Επαναορίζεται στις 13.5.21, 

9 π.μ. για οδηγίες η αίτηση ημερ. 28.7.2020. Τυχόν ένσταση του 

Καθ’ου να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Να κατασχεθεί ποσό €150 

από την εγγύησή του εκτός αν δώσει ικανοποιητικό λόγο στο 

Δικαστήριο για τη σημερινή απουσία. Ένταλμα σύλληψης 

εναντίον Καθ’ου να εκδοθεί και ορίζεται για έλεγχο στις 13.5.21, 

9 π.μ.   

2589/19 Ορίζεται 13.5.21, 9 π.μ. για οδηγίες η αγωγή. Μέχρι τότε να 

καταχωρηθούν εκατέρωθεν Ονομ. Κατάλογοι Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας. Έξοδα στην πορεία. 

 

  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 8/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

437/09 Ορίζεται 13.5.21, 9 π.μ. για επίδοση στους Καθ’ων 1, 6 και 7. 

Την ίδια μέρα για οδηγίες σχετικά με τον Καθ’ου 3 και τυχόν 

ένστασή του μέχρι τότε. 

 

107/16 Ορίζεται 13.5.21, 9 π.μ. για επίδοση στους Καθ’ων 1 και 3. 

 

Διαχ. 726/16 Ορίζεται 13.5.21, 9 π.μ. για υποβολή ενδιάμεσων ή/και τελικών 

λογαριασμών. Ο Διαχειριστής να είναι παρών στο Δικαστήριο. 

 

409/19 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 13.5.21, 11 π.μ. 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8.2.21, ώρα 10꞉48 π.μ. 

 



Σημείωση꞉ Για όσες υποθέσεις έγινε σήμερα εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου 

από δικηγόρους, ισχύουν οι οδηγίες ως δόθηκαν στην παρουσία τους και οι οποίες 

είναι καταγεγραμμένες στο  πρακτικό του Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του ότι δεν 

εμφανίζονται στον παρόντα Πίνακα. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


