ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ.
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 10/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

1248/01

Επειδή η προθεσμία για ένσταση στην αίτηση ημερ. 16.3.20
εναντίον του λήγει στις 10.12.20, 9 π.μ., το Δικαστήριο θα
επιληφθεί της εν λόγω αίτησης κατ’εκείνην την ώρα. Εάν δεν
παραληφθεί ηλεκτρονικά ειδοποίηση από το συνήγορο του
Εναγομένου 2 ότι καταχωρήθηκε ένσταση, τότε το Δικαστήριο
θα εκδώσει Διάταγμα ως η αίτηση σε σχέση με τον Εναγόμενο
αρ. 2, με εξοδα της αίτησης εναντίον του, ως θα υπολογιστούν
από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

3438/06

Η αίτηση ημερ. 28.1.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές
αγορεύσεις στις 25.1.21, 9 π.μ. Τυχόν ένσταση στην αίτηση να
καταχωρηθεί μέχρι 11.1.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

10030/10

Να προσέλθουν οι συνήγοροι για προγραμματισμό στις
10.12.20, 10꞉30 π.μ.

7813/12

Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής. Τυχόν αίτημα αναβολής να
υποβληθεί στο Δικαστήριο μέχρι τις 10 π.μ.

2997/14

Είναι δεύτερη σε σειρά για έναρξη στις 10.12.20. Να είναι σε
ετοιμότητα οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ..

4663/14

Είναι τρίτη σε σειρά για έναρξη στις 10.12.20. Να είναι σε
ετοιμότητα οι συνήγοροι μέχρι τις 10 π.μ..

1802/15

Αναβάλλεται εκ συμφώνου η ακρόαση. Ορίζεται για τις 11.5.21,

11 π.μ.

6421/15

Επαναορίζεται

για

ακρόαση,

βάσει

προγράμματος

του

βάσει

προγράμματος

του

βάσει

προγράμματος

του

Δικαστηρίου, στις 20.5.21, 11 π.μ.

2326/16

Επαναορίζεται

για

ακρόαση,

Δικαστηρίου, στις 25.5.21, 11 π.μ.

3363/16

Επαναορίζεται

για

ακρόαση,

Δικαστηρίου, στις 31.5.21, 11 π.μ.

4817/16

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 10.12.20,
9 π.μ.

5862/16

Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 10.9.20, δεν αφαίνεται
να καταχωρήθηκε Ε/Δ αποκάλυψης από Εναγόμενο. Να
ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 10.12.20, 9 π.μ.,
αν αυτό ισχύει.

1495/18

Επαναορίζεται

για

ακρόαση,

βάσει

προγράμματος

του

Δικαστηρίου, στις 31.5.21, 11 π.μ.

1574/19

Η αίτηση ημερ. 23.1.20 ορίζεται για οδηγίες στις 9.3.21, 9 π.μ.
Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 1.3.21. Έξοδα στην
πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

1809/19

Η αίτηση ημερ. 5.10.20 ορίζεται για επίδοση στις 9.3.21, 9 π.μ.

2237/19

Η αίτηση ημερ.2.10.20 ορίζεται για οδηγίες 1.2.21, 9 π.μ.
Έκθεση Απαίτησης το αργότερο μέχρι 25.1.21. Έξοδα στην
πορεία, όχι εναντίον Αιτητών – Εναγομένως αρ. 2.

2484/19

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ονομαστικών

Καταλόγων Μαρτύρων και Σϋνοψη Μαρτυρίας μέχρι 1.2.21 και
η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 31.5.21, 11 π.μ.

2129/20

Κατόπιν αίτησης ημερ. 5.10.20, η αγωγή ορίζεται για απόδειξη
στις 5.2.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 1.2.21.
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.

2507/19

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης
εγγράφων

μέχρι

25.1.21,

ακολούθως

για

επιθεώρηση

εγγράφων μέχρι 25.2.21 και για οδηγίες η αγωγή στις 9.3.21, 9
π.μ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 10/12/20
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

790/96

Κατόπιν αιτήματος αναβολής, επαναορίζεται για οδηγίες στις
11.1.21, 9 π.μ. η αίτηση ημερ. 30.9.20.

2434/13

Η αίτηση ημερ. 13.9.19 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και
διευθυετηθείσα, χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία
στο Δικαστήριο στις 10.12.20.

290/17

Να προσέλθουν οι συνήγοροι των διαδίκων στις 10.12.20, 9꞉30
π.μ. ενώπιον του Δικαστηρίου.

644/20

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης στις 10.12.20, 9 π.μ.
Δεδομένου

ότι

έχει

καταχωρηθεί

Συμπληρωματική

Ε/Δ

ημερ.9.12.20, αυτή θα ληφθεί υπόψη χωρίς να είναι αναγκαία η
φυσική παρουσία των συνηγόρων. Θα σταλεί e-mail από το
Δικαστήριο για το αποτέλεσμα.

800/20

Να προσέλθει στο Δικαστήριο ο συνήγορος Κριστιάν Λουκά για
να γίνει η διόρθωση ενυπόγραφα στις 10.12.20, 9꞉15 π.μ.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8.12.20, ώρα 13꞉30 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

