ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ.
7 Δεκεμβρίου, 2020
Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την
08.12.2020, ορίζονται ως ακολούθως:
ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αγωγή αρ. 439/14

14.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Χωρίς έξοδα

Αγωγή αρ. 1584/14

07.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Έξοδα στην πορεία

Αγωγή αρ. 4621/15

Τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση
αποσύρονται και απορρίπτονται
ως εξωδίκως διευθετηθείσα
Καμία διαταγή όσον αφορά τα έξοδα

Αγωγή αρ. 5570/15

17.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Χωρίς έξοδα

Αγωγή αρ. 5843/16
(αιτήσεις ημερ. 15.11.17
και 19.11.20)

04.02.21 και ώρα 08:30 π.μ.
για ακρόαση η αίτηση ημερ. 15.11.17
Έξοδα στην πορεία
16.12.20 και ώρα 09:15 π.μ.
για επίδοση στην άλλη πλευρά
η αίτηση ημερ. 19.11.20

Αγωγή αρ. 3215/18
(αίτηση ημερ. 28.09.20)

10.02.21 και ώρα 09:00 π.μ. για οδηγίες
Δυνατότητα καταχώρισης υπεράσπισης
εκ μέρους της εναγομένης 2
μια τουλάχιστον ημέρα ενωρίτερα

Αγωγή αρ. 3216/18
(αίτηση ημερ. 28.09.20)

10.02.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες
Δυνατότητα καταχώρισης υπεράσπισης
εκ μέρους της εναγόμενης 2
μια τουλάχιστον ημέρα ενωρίτερα

Αγωγή αρ. 3214/18
(αίτηση ημερ. 28.09.20)

10.02.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες η αίτηση
όσον αφορά τους εναγόμενους 2 και 4
Δυνατότητα καταχώρισης υπεράσπισης
εκ μέρους εναγομένων 2 και 4
μια τουλάχιστον ημέρα ενωρίτερα
Η αίτηση όσον αφορά την εναγόμενη 1
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα

Αγωγή αρ. 3180/18
(αίτηση ημερ. 25.09.20)

11.01.21 και ώρα 09:00 π.μ. για οδηγίες
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης εκ μέρους
των εναγομένων 4, 5 και 6 μέχρι τότε
Η αίτηση ημερ. 25.09.20 σε βάρος της
εναγομένης-καθ΄ ης η αίτηση 3
αποσύρεται και απορρίπτεται

Αγωγή αρ. 2970/19
(αιτήσεις ημερ. 03.03.20
και 23.07.20)

11.02.21 και ώρα 09:30 π.μ.
για απόδειξη και οι δύο αιτήσεις (τελευταία φορά)
Δυνατότητα καταχώρισης υπεράσπισης
δύο ημέρες ενωρίτερα

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αίτηση Εταιρείας αρ. 656/18
(αφορά την αγωγή 706/17)

Εκδίδεται διάταγμα ως το (1) της αιτήσεως

Αίτηση Εταιρείας αρ. 656/18
(αφορά την αγωγή 663/17)

Εκδίδεται διάταγμα ως το (1) της αιτήσεως

Αίτηση Εταιρείας αρ. 656/18
(αφορά την αγωγή 3747/14)

Εκδίδεται διάταγμα ως το (Α) της αιτήσεως

Αίτηση Εταιρείας αρ. 420/19

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της υποθέσεως
ως είναι προγραμματισμένη. Με δεδομένο ότι
δεν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα από τους
δικηγόρους, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της
αίτησης στην απουσία των συνηγόρων.
Αναμένεται από τους τελευταίους να
εφαρμόσουν τις οδηγίες του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας όσον αφορά την
ακολουθητέα πρακτική
Οι υπόλοιπες αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες
στις 24.02.21 και ώρα 09:10 π.μ..

Σημείωση 1: Σε σχέση με υποθέσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον ως
άνω πίνακα, αναμένεται από τους δικηγόρους – εκτός εάν υπάρξει διαφορετική
ρύθμιση – να εμφανίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς προώθησης
και/ή διεκπεραίωσής τους.
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση αρ. 2450/13, το Δικαστήριο
θα της επιληφθεί στις 09:00 π.μ..
Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αίτηση Εταιρείας αρ. 649/18, το Δικαστήριο
θα της επιληφθεί στις 09:15 π.μ..

