
Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, A.Ε.Δ 

 

Υποθέσεις ημερ. 9/02/2021 

 

 

 Αρ. Υπόθεσης Οδηγίες 

1. 2983/16 

Αίτηση ημερ. 20.1.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις  

 9.2.21 και ώρα 8.30. Γραπτές αγορεύσεις που δεν θα 

υπερβαίνουν τις 7 σελίδες. 

 

2. 3406/19 Οδηγίες 10/5/21 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης  

εγγράφων. Οι Ενάγοντες να καταχωρήσουν ένορκη  

δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη  

συνέχεια ο  εναγόμενος να καταχωρήσει ένορκη  

δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών.   

Εκδίδεται διάταγμα επιθεώρησης  

εγγράφων αφού συμπληρωθεί η αποκάλυψη. 

3. 2199/19 

 

Οδηγίες 10/5/21 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης  

εγγράφων. Οι Ενάγοντες να καταχωρήσουν ένορκη  

δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη  

συνέχεια ο  εναγόμενος να καταχωρήσει ένορκη  

δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών.   

Εκδίδεται διάταγμα επιθεώρησης  

εγγράφων αφού συμπληρωθεί η αποκάλυψη. 

4. 145/15 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις  

 9.2.21 

5. 2450/13 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη  

συνεχιζόμενη 1495/13. Αναβάλλεται η υπόθεση και 

ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/21 και ώρα 11.00 

6. 1904/18 

αίτηση ημερ. 7/5/20 

Ακρόαση (τελευταία φορά) 8/3/21 9.00π.μ. Η έκθεση 

απαιτήσεως να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

7. 2174/17 Παράταση του χρόνου για αποκάλυψη εγγράφων μέχρι 

19.4.21.  (τελευταία φορά) Οδηγίες 19.4.21. 

8. 2874/11  

αίτηση ημερ. 16.12.20 

Επίδοση 2.3.21 

9. 6288/15 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις  

 9.2.21 

10. 6810/14 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη  

συνεχιζόμενη 1495/13. Αναβάλλεται η υπόθεση και 

ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/21 και ώρα 11.00 

11. 2357/14 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη  

συνεχιζόμενη 1495/13. Αναβάλλεται η υπόθεση και 

ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/21 και ώρα 11.00 

12. 3247/20 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις  

 9.2.21 



13. 4049/18  

αίτηση ημερ. 18/12/20 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση 

14. 4045/18  

αίτηση ημερ. 18/12/20 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση 

15. 2244/18  

αίτηση ημερ. 15.9.20 

Επίδοση 8.3.21, τελευταία φορά 

 

 

16. 2638/16  Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη  

συνεχιζόμενη 1495/13. Αναβάλλεται η υπόθεση και 

ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/21 και ώρα 11.00 

17. 183/19 Γενική αίτηση 

αίτηση ημερ. 24/10/19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο  με τους 

πελάτες τους η ώρα 8.30π.μ στις 9.2.21 

18. 333/20 

αίτηση ημερ. 8/10/20 

Επίδοση 1,2 και 3 στις 8.3.21 και Οδηγίες για τον 4 

 την ίδια μέρα. Ένσταση για τον 4ον μέχρι τότε. 

19. ΔΑ 62/20 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις  

 9.2.21 

 
 

 

 

Οι αριθμοί των υποθέσεων που δεν καταγράφονται στον κατάλογο    

δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Παρακαλώ να αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο.  

 

 


