ΠΙΝΑΚΙΟ κ. ΧΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Α.Ε.Δ.
ΓΙΑ ΤΙΣ 20.4.2021

Υποθέσεις στις οποίες οι δικηγόροι θα πρέπει να εμφανιστούν
στις 20.4.2021
ΑΓΩΓΕΣ
1642/13

9.00

2122/14

9.00

1799/18

9.00

3245/19

8.30

3778/19

8.30

2904/20

10.30

4202/19

9.00

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1091/11

9.00

164/19

9.00

07/20

9.00

261/20

9.00

35/12 Παραπομπή 10.30

Οι κάτωθι υποθέσεις έχουν διεκπεραιωθεί ως εξής:
Η αίτηση 354/20 απορρίπτεται χωρίς έξοδα.

Η αγωγή 2122/14 ορίζεται για Οδηγίες 14.9.21 και ώρα 9.00π.μ.
Τα έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των εναγόντων.

Η αγωγή 8421/12 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.9.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 3183/13 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 05.10.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 4201/13 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 07.10.21 και ώρα 10.30.
Η αγωγή 1959/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.10.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 4445/14 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.10.21 και ώρα 10.30.

Στην αγωγή 3494/15 απορρίπτεται η αίτηση άνευ βλάβης δικαιωμάτων,
χωρίς έξοδα.

Η αγωγή 2554/15 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 10.11.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 75/16 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 2380/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.11.21 και ώρα 10.30.

Η αγωγή 1452/18 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 2.12.21 και ώρα 10.30.
Δεν υπήρξε συμμόρφωση από εναγομένους για σύνοψη μαρτυρίας και
κατάλογο μαρτύρων. Παρατείνεται ο χρόνος για 30 μέρες από σήμερα.

ΜΕΡΟΣ Β

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις ακόλουθες ημερομηνίες
και 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 ημερομηνία 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 2501/19 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.9.21 και ώρα 9.00. Καμία
διαταγή για έξοδα

Η αγωγή 3311/19 ορίζεται για απόδειξη στις 28.9.21 και ώρα 8.30.

Η αγωγή 2368/19 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.9.21 και ώρα 9.00.

Η αγωγή 2790/19 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.9.21 και ώρα 9.00.

Η αγωγή 3841/19 Ορίζεται Οδηγίες στις 28.9.21 και ώρα 9.00.
Η αγωγή 1530/20 ορίζεται για Οδηγίες 28.9.21 και ώρα 9.00.

ΜΕΡΟΣ Γ

Η αγωγή 3907/19 Ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 23.6.21
και ώρα 10.30.

Η αγωγή 3692/20 Ορίζεται για Απόδειξη στις 28.9.21 και ώρα 8.30.
Η αγωγή 3551/20 Ορίζεται για Απόδειξη τις 28.9.21 ώρα 8.30.

