
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1227/08 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί στα πλαίσια της αίτησης ημερ. 1.3.21 για τροποποίηση της 

υπεράσπισης, αίτηση για αντεξέταση ημερ. 7.5.21. Ο συνήγορος του 

Εναγομένου έχει καταχωρήσει την ένσταση του στην αίτηση και θα 

αναμένω αύριο 4.6.21 και ώρα 10:00 π.μ. τις γραπτές σας αγορεύσεις 

αναφορικά με την αίτηση αντεξέτασης. Η αίτηση τροποποίησης θα οριστεί 

για οδηγίες, όπως και η αγωγή, την ημέρα που θα ειδοποιηθείτε από το 

Δικαστήριο ότι θα είναι έτοιμη η απόφαση. Παρακαλώ όπως ανταλλάξετε 

τις αγορεύσεις σας προτού τις αποστείλετε στο Δικαστήριο.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5892/12 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 4.6.21 και λόγω της χρονολογίας 

καταχώρησης της το Δικαστήριο έχει το χρόνο να την ξεκινήσει. Έχω λάβει 

e-mail από τους συνηγόρους της Ενάγουσας ότι οι διάδικοι βρίσκονται 

κοντά στην ολοκλήρωση εξώδικης διευθέτησης της υπόθεσης και ζητούν 

όπως οριστεί για οδηγίες σε σύντομη ημερομηνία για να δηλωθεί εκ 

συμφώνου απόφαση. Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται, η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 17.6.21 και ώρα 9:30 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα. Εάν καταλήξετε σε συμβιβασμό νωρίτερα και επιθυμείτε όπως η 

υπόθεση δηλωθεί πιο νωρίς μπορείτε να απευθυνθείτε σχετικά στο 

Δικαστήριο.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 6925/15 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής της ακρόασης εκ μέρους των συνηγόρων 

της Ενάγουσας στο οποίο ο συνήγορος των Εναγομένων δεν έχει ένσταση 

και δεν ζητά έξοδα. Το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 12.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1152/18 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στο προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 15.4.21 είχαν εκδοθεί 

εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για επιθεώρηση και ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων. Εντός του φακέλου υπάρχει έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγόντων και της Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένης 

2. Οι Εναγόμενοι 1 και 2 δεν έχουν ακόμα προχωρήσει σε έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της έ/δ αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι τις 30.6.21. Ακολούθως, δίνονται οδηγίες στους 

συνηγόρους για καταχώρηση ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από τις 30.6.21. Ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες με βάση τη Δ.30 στις 12.10.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 3346/18 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες ενόψει των θέσεων των δικηγόρων ότι 

γίνονται προσπάθειες για συμβιβασμό της. Στις 4.6.21 είναι ορισμένη για 

απόδειξη η αίτηση ημερ. 23.11.20 για έκδοση απόφασης εναντίον των Εξ 

Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2, 3 και 8 λόγω παράλειψης καταχώρησης 

εμφάνισης. Δεν έχω τύχει ενημέρωσης ως προς τις προσπάθειες 

συμβιβασμού αλλά παρατηρώ ότι έχει καταχωρηθεί εμφάνιση στις 18.5.21 

εκ μέρους των Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2, 3, 4, 6 και 8. Η αίτηση 

ημερ. 23.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων Αιτητών και εναντίον των Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2, 3 

και 8. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. Παρακαλώ πολύ όπως μέχρι την επόμενη 

ημερομηνία ενημερωθώ αναφορικά με το αποτέλεσμα προσπαθειών 

συμβιβασμού.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2600/19 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 28.4.21 για έκδοση απόφασης εναντίον του 

Εναγομένου 3 λόγω παράλειψης καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

Νοουμένου ότι είσαστε έτοιμοι για να προχωρήσετε σε απόδειξη της 

αίτησης θα αναμένω όπως γίνει εμφάνιση ενώπιον μου αύριο και τεθεί το 

αναγκαίο μαρτυρικό υλικό για έκδοση απόφασης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 404/20 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες με βάση τη Δ.30 και είχαν εκδοθεί εκ 

συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Με τα εν 

λόγω διατάγματα υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς Ενάγουσας, όχι 

όμως ακόμα εκ πλευράς Εναγομένων 1-4. Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης έ/δ αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 1-4 για 

45 μέρες από 4.6.21. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση τη 

Δ.30 στις 17.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 598/20 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Στις 4.6.21 εκκρεμούν δύο αιτήσεις. Η μια για οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 

ημερ. 12.2.21 στην οποία έχει καταχωρηθεί και το παράρτημα των 

Εναγομένων και το Δικαστήριο έχει προχωρήσει και εκδώσει σχετικά 

διατάγματα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων με τα οποία έχουν 

συμμορφωθεί τόσο οι Ενάγοντες όσο και οι Εναγόμενοι. Σε ό,τι αφορά την 

αίτηση τροποποίησης οι Εναγόμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν ένσταση 

στην έκδοση του αιτούμενου διατάγματος, ζητούν όμως όπως 

επιδικαστούν υπέρ τους τόσο τα έξοδα της αίτησης όσο και αυτά που θα 

σπαταληθούν συνεπεία της τροποποίησης. Ενόψει των ανωτέρω, 

εκδίδεται εκ συμφώνου με ημερομηνία 4.6.21 διάταγμα τροποποίησης της 

έ/α ως οι παράγραφοι Α-Δ της αίτησης. Τροποποιημένη έ/α να 

καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος. 

Τροποποιημένη υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από την 

επίδοση της τροποποιημένης έ/α. Απάντηση στην τροποποιημένη 

υπεράσπιση, εάν χρειαστεί, να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από της 

επίδοσης της τροποποιημένης υπεράσπισης. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα της 

αίτησης τροποποίησης και αυτά που θα σπαταληθούν, επιδικάζονται υπέρ 

των Εναγομένων Καθ’ ων η Αίτηση και εναντίον των Εναγόντων Αιτητών 



όπως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο. Θα είναι όμως πληρωτέο στο τέλος της δικαστικής 

διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά την αίτηση με βάση τη Δ.30, παραμένει για 

οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 2207/20 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1-4 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Όπως και αίτηση ημερ. 14.5.21 για έκδοση 

απόφασης εναντίον των Εναγομένων 5 λόγω παράλειψης τους να 

καταχωρήσουν σημείωμα εμφάνισης. Ο συνήγορος των Εναγομένων 1-4 

ζητά περαιτέρω χρόνος για καταχώρηση υπεράσπισης δηλώνοντας ότι 

βρίσκονται σε προσπάθεια διευθέτησης της υπόθεσης με τους Ενάγοντες, 

θέση με την οποία συμφωνούν οι συνήγοροι των Εναγόντων. Ως εκ 

τούτου, η αίτηση ημερ. 12.11.20 ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες 

στις 24.9.21 και ώρα 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 20.9.21. 

Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

Σε ό,τι αφορά την αίτηση ημερ. 5.4.21 έχει τεθεί εντός του φακέλου η 

επίδοση της αγωγής στους Εναγομένους 5 και θα αναμένω όπως 

παρουσιαστεί κάποιος εκ πλευράς Εναγόντων ενώπιον μου στις 4.6.21 για 

να φέρει το απαραίτητο μαρτυρικό υλικό για απόδειξη της αίτησης εναντίον 

των Εναγομένων 5.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 3648/20 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης. Οι συνήγοροι των Εναγομένων 1 και 2 

ζητούν περαιτέρω χρόνο καταχώρησης της υπεράσπισης τους. Η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 8.7.21 και ώρα 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι 5.7.21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Γεν. Αίτηση: 57/21 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 3.3.21 για έκδοση μονομερών διαταγμάτων στην 

οποία έχει καταχωρηθεί ένσταση στις 13.4.21. Το Δικαστήριο έχει εκδώσει 

προσωρινό διάταγμα ημερ. 5.3.21. Οι συνήγοροι έχουν ενημερώσει το 

Δικαστήριο ότι έχουν αποφασίσει από κοινού όπως προωθηθεί κατευθείαν 

για ακρόαση η κυρίως αίτηση ημερ. 3.3.21, το αποτέλεσμα της οποίας 

αναπόφευκτα θα συμπαρασείρει και την ενδιάμεση αίτησης. Δίδονται 

οδηγίες στους συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση όπως καταχωρήσουν 

την ένσταση τους στην κυρίως αίτηση μέχρι τις 2.7.21. Η αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις 5.7.21 και αν είναι έτοιμη για ακρόαση θα της δοθεί 

σύντομη ημερομηνία για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 333/21 

Ορισμένη: 4.6.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας 

Covid-19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 14.5.21 για έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης 

και συγχώνευσης των εταιρειών GRAPENE LIMITED με την εταιρεία 

BRENFORMEXA LIMITED. Η αίτηση έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος έχει ενημερώσει το Δικαστήριο με e-mail 

ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί και δεν φέρει ένσταση. Έχω διαβάσει την 

αίτηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μοναδικός πιστωτής της εταιρείας 

GRAPENE LIMITED είναι η εταιρεία BRENFORMEXA LIMITED, θεωρώ 

ότι δεν είναι απαραίτητο να δοθούν οδηγίες για σύγκλιση συνέλευσης των 

πιστωτών της εταιρείας ή για οποιαδήποτε δημοσίευση της αίτησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη μου το περιεχόμενο της έ/δ που συνοδεύει την 

αίτηση, καθώς και τα επισυνημμένα σε αυτή τεκμήρια, εκδίδεται διάταγμα 

ημερ. 4.6.21 ως η παράγραφος α (της αίτησης) και μετά την έγκριση του 

σχεδίου από τον μέτοχο της εταιρείας αυτό να επιδοθεί στον Έφορο 

Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


