
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης   374/2021 

Η Ειρηνοδίκης Ευστρατία Παπαεμμανουήλ, αφού έλαβε υπόψιν της:

1.Το άρθρο 83 παρ. 3 και 4 του Ν. 4790/2021, 

2.Την υπ’ αριθ. 349/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3.Τις αγωγές και αιτήσεις, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο

της 24-05-2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας, τα οικεία πινάκια και το

έκθεμα για τις υποθέσεις των μικροδιαφορών,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 24ης Μαΐου 2021

 Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 10:00

π.μ., αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας

υποθέσεων, όπως ορίζεται παρακάτω. Κατά την προεκφώνηση που θα γίνεται

πριν από την έναρξη κάθε ομάδας εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροα-

τηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και

του δικαστικού επιμελητού.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 24ης Μαΐου 2021

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

1)  Στις  10:00  π.μ.  θα  προεκφωνηθούν  και  ακολούθως  θα  εκδικα -

σθούν  οι  αγωγές  τακτικής  διαδικασίας  με  αριθμούς  κατάθεσης

79/2020 και 80/2020, κι εν συνεχεία  θα προεκφωνηθεί και ακολούθως

θα εκδικασθεί η υπ’ αριθ. 44/2021 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας.

2)  Στις  10:15  π.μ.  θα  προεκφωνηθούν  και  ακολούθως  θα  εκδικα -

σθούν  οι  υποθέσεις  μικροδιαφορών,  ήτοι  οι με  αρ.  κατ.  Μ20/2021,

Μ19/2021.  Μ18/2021  και  Μ5/2021 αγωγές.  Οι  διάδικοι  και  οι  μάρτυρες

των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10:15

π.μ. στο δικαστήριο.

3)  Στις  11:00  π.μ.  θα  προεκφωνηθούν  και  ακολούθως  θα  εκδικα -

σθούν οι υποθέσεις ειδικής διαδικασίας, ήτοι  οι με αρ. κατ. 55/2020,

13/2021 και 12/2021 αγωγές. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω

υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις  11:00 π.μ.  στο δικα -

στήριο.



Οι δικηγόροι  των υποθέσεων που θα συζητηθούν οφείλουν να πα -

ρευρίσκονται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο , διότι άλλως οι υπ’

αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ την  Γραμματέα  του  Δικαστηρίου  να  αναρτήσει  την  παρούσα

Πράξη  στο  ιστολόγιο  του  δικαστηρίου  στο  διαδίκτυο  και  να  την  αποστείλει

αμέσως  στη  διεύθυνση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  α)  των  δικηγόρων

άλλων περιφερειών, β) του  Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να

γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο

του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Καβάλα, 21 Μαΐου 2021

Η Δικαστής

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


