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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 

           - Το άρθρο 83 &2 (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της

δημόσιας  υγείας  από  τις  συνεχιζόμενες  συνέπειες  της  πανδημίας  του

κορωνοϊού  COVID-19  την  ανάπτυξη,  την  κοινωνική  προστασία  και  την

επαναλειτουργία  των  δικαστηρίων  και  άλλα  ζητήματα)  του  Νόμου  4790

/31.03.2021 (ΦΕΚ 48 Α), περί οίκοθεν προσδιορισμού όλων των υποθέσεων

οποιουδήποτε  βαθμού  δικαιοδοσίας  και  με  οποιαδήποτε  διαδικασία  που

ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής  λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω

των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του

κορωνοϊού COVID-19, βάσει του οποίου ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του

Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου, ημέρα και ώρα

συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

         -Τις υπηρεσιακές ανάγκες  και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

           Α)Επαναπροσδιορίζουμε τις μη εκφωνηθείσες  υποθέσεις του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας , της  14ης Ιανουαρίου   2021, των οποίων η συζήτηση

ματαιώθηκε:

         1)  Δέκα (10) υποθέσεις   ΕΙΔΙΚΗΣ Διαδικασίας    με αριθμό εκθ.κατάθεσης :

1/2020, 12/2020,  71/2020, 78/2020, 79 /2020, 85/ 2020, 86/2020, 87/ 2020 ,88/2020

και  89/2020.

      2)  Πέντε (5) υποθέσεις   ΕΚΟΥΣΙΑΣ  Δικαιοδοσίας    με αριθμό εκθ.κατάθεσης:

70/2020, 85/2020, 92/2020, 101/2020  και 105 /2020.

          Β) Επαναπροσδιορίζουμε τις μη εκφωνηθείσες  υποθέσεις του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, της 11ης Φεβρουαρίου 2021, των οποίων η συζήτηση

ματαιώθηκε:

           Πέντε (5) υποθέσεις    ΕΙΔΙΚΗΣ Διαδικασίας     με αριθμό εκθ. κατάθεσης:

80/2019,110/2019,42/2020,90/2020 και 107/2020.

        



         Γ) Επαναπροσδιορίζουμε τις μη εκφωνηθείσα  υπόθεση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, της οποίας η συζήτηση

ματαιώθηκε:

        -Υπόθεση ΕΙΔΙΚΗΣ Διαδικασίας με αριθμό εκθ. κατάθεσης: 94/2020.

         Δ) Επαναπροσδιορίζουμε τις μη εκφωνηθείσες  υποθέσεις του Μονομελούς

Πρωτοδικείου  Θεσπρωτίας,  της 11ης Μαρτίου  2021,  των οποίων η  συζήτηση

ματαιώθηκε:

1)Υποθέσεις ΤΑΚΤΙΚΗΣ Διαδικασίας (2) με αριθμό εκθ. κατάθεσης:
11/2020 και 57/2020.

2)Υποθέσεις  ΕΙΔΙΚΗΣ  Διαδικασίας  (3) με  αριθμό  εκθ.  κατάθεσης:
56/2020, 68/2020 και 97/2020.

3)Υποθέσεις ΕΚΟΥΣΙΑΣ Δικαιοδοσίας (4) με αριθμό εκθ. κατάθεσης:
91/2020, 99/2020, 13/2021 και 15/2021.

           ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ  την οίκοθεν εισαγωγή προς συζήτηση των παραπάνω

υποθέσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου, σε νέα δικάσιμο, η οποία  ορίζεται για την

13  η    Μαΐου 2021  , ημέρα Πέμπτη και με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου

την γνωστοποίηση της παρούσας στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και στην

Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

          Ώρα έναρξης συζήτησης των υποθέσεων ορίζεται η 09:00 π.μ.

          Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο, επέχει θέση κλήτευσης όλων

των διαδίκων.

Ηγουμενίτσα  13  Απριλίου  2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

                                   
                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΟΛΩΝΗΣ
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