
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ  19 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ.Δ.Δ. 

 

12 Μαρτίου 2021 

 

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες για οδηγίες ενώπιον της κας 
Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ., στις 19.03.2021, ορίζονται ως ακολούθως:- 
 

 
Α. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες στις 17.06.2021.  

 
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  

 
580/15    758/18 
581/15   1163/18 

1612/15 κ.ά.  1716/18 
1054/16   1723/18 

108/17   1947/18 
789/17   862/18 κ.ά. 
1791/17   277/19   

1833/17   1362/19 
134/18   1523/19 

 
 
Β. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω , ορίζονται για οδηγίες στις 16.09.2021.  

 
[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  

 
1670/19 

29/20 
144/20 
151/20 

652/20 
 

 
Γ. Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, ορίζονται για οδηγίες στις 22.04.2021.  
 

[Οι ενστάσεις και επιδόσεις να καταχωρηθούν/συμπληρωθούν μέχρι τότε] 
 
795/19  442/20  959/20     

1357/19  449/20  973/20  
1565/19  469/20  980/20 

99/20  659/20  984/20 
112/20  679/20   
126/20  932/20   

309/20  939/20   
382/20  952/20   



   
Δ. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, ορίζεται για οδηγίες στις 16.09.2021.  
 

[Οι αγορεύσεις που υπολείπονται να καταχωρηθούν εντός 6 βδομάδων αντίστοιχα, 
μέχρι και τη συμπλήρωση της απαντητικής αγόρευσης]  
 

638/20 
 

 
Ε. Η υπόθεση που αναφέρεται πιο κάτω, θα γίνει κανονικά στην αίθουσα του 
Δικαστηρίου και ώρα 08:30 π.μ., ως ακολούθως:- 

 
393/18 

 
 
Στ. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται για διευκρινίσεις και παρουσίαση του διοικητικού 

φακέλου στις ημερομηνίες που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.  Η απαντητική 
αγόρευση που τυχόν εκκρεμεί να καταχωρηθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από σήμερα.  
Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί, η υπόθεση θα ακουστεί χωρίς την καταχώρηση 

της απαντητικής αγόρευσης.  
 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΩΡΑ 

74/19 02.06.2021 8:30 π.μ. 

683/19 02.06.2021 8:45 π.μ. 

1933/18 κ.ά. 03.06.2021 8:30 π.μ. 

36/18 κ.ά. 03.06.2021 8:45 π.μ. 

1411/19 04.06.2021 8:30 π.μ. 

1397/19 04.06.2021 8:45 π.μ. 

953/18 01.06.2021 9:00 π.μ. 

1037/18 02.06.2021 9:00 π.μ. 

512/18 03.06.2021 9:00 π.μ. 

687/18 10.05.2021 9:00 π.μ. 

841/18 11.05.2021 9:00 π.μ. 

1014/17 04.06.2021 9:00 π.μ. 

1483/17 14.06.2021 8:30 π.μ. 

 

 
 
► Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη επιθυμούν να δοθούν 

διαφορετικές οδηγίες ή σε κατεπείγουσας φύσεως υποθέσεις τις οποίες θα κρίνει και 

το Δικαστήριο ως τέτοιες, μπορούν να δοθούν ειδικές οδηγίες, εφόσον τέτοια αιτήματα 

υποβάλλονται γραπτώς στο Πρωτοκολλητείο, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού τους.  

 

 

                                                                                        Ε. Γαβριήλ, Δ.Δ.Δ. 


