
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16/9/2021 

---------------------------------------------------- 

Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην αίθουσα 5, του νέου 

κτηρίου του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 8:30πμ, χωρίς τη φυσική παρουσία, 

εκτός όπου υποδεικνύεται. 

 

1.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 30/9/2021: 

 

1224/2020  (αίτηση συνεκδίκασης με 1225/2020) 

 

86/2021  (μνεία) 

545/2021  (διευκρινίσεις – φυσική παρουσία) 

 

2.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 2/11/2021: 

 

 977/2018  (6 αγόρευση καθ’ ων, τελευταία φορά) 

 

 994/2019  (6 αγόρευση αιτητή) 

  

 317/2020  (6 αγόρευση αιτητή, τελευταία φορά) 

 697/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, τελευταία φορά) 

 1196/2020  (6 ένσταση, τελευταία φορά) 

 1203/2020  (6 ένσταση, τελευταία φορά) 

 1210/2020  (6 ένσταση, τελευταία φορά) 

 

 289/2021  (6 ένσταση) 
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3.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 18/10/2021, με τη φυσική 

παρουσία: 

 

 590/2016  (μνεία) 

  

 307/2020  (μνεία) 

 

 758/2021  (επίδοση) 

 

4.  Η υπόθεση αρ. 249/2021, ορίζεται για διευκρινίσεις επί προδικαστικών 

φυσική παρουσία στις 3/11/2021: 

 

5.  Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 16/12/2021: 

 

 1087/2017 κ.ά. (απαντητική, προγραμματισμός) 

  

 914/2018  (προγραμματισμός) 

 1117/2018  (διευκρινίσεις) 

  

 217/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 973/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 1071/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 1680/2019  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 

 25/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 67/2020  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

 97/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 128/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 377/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 473/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 744/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 
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 1178/2020  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 

 272/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 286/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 296/2021  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

 303/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 310/2021  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

 751/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 765/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 772/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 779/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 788/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 795/2021  (6 ένσταση, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

 

6.  Η υπόθεση αρ. 210/2019 ορίζεται για διευκρινίσεις 24/1/2022 

 

 

 

 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

οποίο θα ενημερώσει το Δικαστήριο σχετικά με τα αιτήματα σας και θα 

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 


