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Για τις ακόλουθες υποθέσεις δόθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες:
Στην Αγωγή 2239/20 η αίτηση ημερ. 16.10.2020 απορρίπτεται λόγω
καταχώρησης Υπεράσπισης στις 9.4.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή.
Στην Αγωγή 2536/20
η αίτηση ημερ.
5.4.2021 απορρίπτεται λόγω
καταχώρησης Υπεράσπισης στις 5.4.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή.
Στην Αγωγή αρ. 2722/20 η αιτ. ημερ. 6.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη στις
31.5.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον
5 ημέρες προηγουμένως.

Στην Αγωγή αρ. 3337/20, αιτ. ημερ. 8.2.2020 ορίζεται στις 20.9.2021, ώρα 9.00
και δίδονται οδηγίες όπως α) εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β) Σε
περίπτωση που επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων
εγγράφων, αυτό να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90
ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη
μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.
Στην Αγωγή 51/21 εκδίδεται απόφαση.
Στην Αγωγή 247/21 εκδίδεται απόφαση.

- 2 Το Δικαστήριο έχει διεκπεραιώσει τις κάτωθι Αγωγές στις οποίες
στάληκαν email και έχουν οριστεί ως εξής:

Η Αγωγή 5671/16 ορίζεται για Απόδειξη στις 26.4.2021 και ώρα 9.00 π.μ. Τυχόν
Αίτηση για Αντεξέταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.
(Η επιφύλαξη του δικαιώματος όπως έγινε δεν μου επιτρέπει τον ορισμό της
αίτησης για ακρόαση).
Στην Αγωγή 64/20, η αίτηση ημερ. 12.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες για τον
Εναγόμενο 1 στις 7.6.2021 και ώρα 9.00 π.μ. Τυχόν Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 ημέρες προηγουμένως. Για τον Εναγόμενο 2
απορρίπτεται η αίτηση ως διευθετηθείσα λόγω καταχώρησης Υπεράσπισης
στις 12.4.2021 με έξοδα υπέρ του Αιτητή.
Η Αγωγή αρ. 1598/18 ορίζεται για Οδηγίες στις 7.6.2021 και ώρα 9.00 π.μ.
Τυχόν Υπεράσπιση από Εναγομένους 4 και 5 να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5
ημέρες προηγουμένως. Οι οδηγίες σε σχέση με όλους τους Εναγόμενους θα
δοθούν όταν θα συμπληρωθούν τα δικόγραφα από όλους τους Εναγόμενους,
θα γίνουν ανάλογα δηλώσεις για όσα από τα δικόγραφα έχουν ήδη
καταχωρηθεί.
Η Αγωγή αρ. 3544/19 ορίζεται στις 22.9.2021, ώρα 9.00 και δίδονται οδηγίες
όπως α) εντός 60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις
αποκάλυψης εγγράφων από τους Εναγόμενους. β) Σε περίπτωση που
επιθυμούν οι διάδικοι την ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων, αυτό
να γίνει σε συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της ημερομηνίας των
ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ) Ακολούθως εντός 90 ημερών από
σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από
όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.
Η Αγωγή αρ. 1824/13 ορίζεται για Οδηγίες την 15.4.2021, ώρα 9.00 π.μ.
Η Αγωγή 3735/19 ορίζεται για Απόδειξη στις 7.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ. Τυχόν
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως.
Στην Αγωγή αρ. 2667/19 η αίτηση ημερ. 29.5.2020 απορρίπτεται λόγω
καταχώρησης Υπεράσπισης στις 7.4.2021, με έξοδα υπέρ του Αιτητή ως αυτά
θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.
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Η Αγωγή αρ. 4435/15 ορίζεται για Οδηγίες στις 7.6.2021 και ώρα 9.00 π.μ.
Η Αγωγή αρ. 8108/13 απορρίπτεται εναντίον της Εναγομένης 2 ανεπιφύλακτα
με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου 2 ως θα υπολογιστούν και εγκριθούν από το
Δικαστήριο.

Η Αγωγή αρ. 735/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.12.2021 και ώρα 10.30 π.μ.
Παρατείνεται ο χρόνος για 30 ημέρες για συμμόρφωση για όσους δεν
συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου της 21.9.2020.

Στην Αγωγή αρ. 1584/20, αίτ. ημερ. 6.11.2020 και κλήση για οδηγίες
15.12.2020, ορίζεται για Απόδειξη εναντίον του Εναγομένου 5 στις 7.6.2021
και ώρα 8.30 π.μ. Οδηγίες βάσει της Δ.30 θα δοθούν όταν συμπληρωθούν όλα
τα δικόγραφα από όλους τους Εναγομένους και από την Ενάγουσα.

Η Αγωγή αρ. 397/14 επαναορίζεται για Ακρόαση στις 18.10.2021 και ώρα 10.30
π.μ.

Η Αίτηση αρ. 191/20, αιτ. ημερ. 25.6.2020 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.11.2021,
ώρα 10.30 π.μ.

