ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ.
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 14/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

1491/10

Η αίτηση ημερ. 7.10.20 ορίζεται για επίδοση στις 10.3.21, 9 π.μ.

861/12

Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής.

4616/14

Η αίτηση ημερ. 29.5.20 ορίζεται για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις
στις 23.2.21 9 π.μ.

6668/14

Αναβάλλεται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος αναβολής για
ακρόαση στις 17.3.21, 11 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

5024/15

Επαναορίζεται για οδηγίες η αίτηση στις 14.1.21, 9 π.μ. Τυχόν
ένσταση μέχρι τότε.

329/17

Να

ενημερωθεί

το

Δικαστήριο

ηλεκτρονικά

από

τους

συνηγόρους για τις εξελίξεις σε σχέση με το άνοιγμα ή μη
διαχείρισης και ποιες οδηγίες ζητούνται από αυτό.

4757/17

Αναβάλλεται η ακρόαση, κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων,
για τις 2.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα.

218/19

Παραμένει για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 14.12.20, 9 π.μ.

475/19

Η

αίτηση

ημερ.

καταχωρήθηκε

24.1.20

στις

απορρίπτεται

8.12.20,

με

έξοδα

εφόσον

η

Ε/Υ

εναντίον

των

Εναγομένων 1, 3, 5 και 6, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως
θα υπολοιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το
Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της δίκης.

922/19

Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 2.6.21, 11 π.μ.

1464/19

Συμπληρώθηκαν οι Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων. Δίδονται
οδηγίες για καταχώριση εκατέρωθεν Ονομαστικών Καταλόγων
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 26.2.20. Ορίζεται για
ακρόαση η αγωγή στις 2.6.21, 11 π.μ.

3705/19

Παραμένει για απόδειξη στις 14.12.20, 9 π.μ., εφόσον δεν έχει
καταχωρηθεί ακόμη Ε/Υ.

4000/19

Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων εντός
45 ημερών από 14.12.20 και για επιθεώρηση των εγγράφων
εντός 1 μηνός μετέπειτα. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή
στις 10.3.21, 9 π.μ.

270/20

Η

αίτηση

ημερ.

καταχωρήθηκε

στις

1.7.20

απορρίπτεται

4.12.20,

με

εφόσον

έξοδα

η

Ε/Υ

εναντίον

των

Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, €405 συν
ΦΠΑ.

3400/20

Δεδομένου ότι το κλητήριο καταχωρήθηκε μόλις στις 25.11.20,
να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για κανονική επίδοση. Η
αίτηση ημερ. 9.12.20 για υποκατάστατο επίδοση φαίνεται να
είναι πρόωρα ή/και βεβιασμένα καταχωρηθείσα. Η παρα. 5 της
Ε/Δ του κ. Ιωάννου είναι αρκετά γενική και αόριστη.
Επαναορίζεται, βάσει προγράμματος του Δικαστηρίου στις
15.2.21, 9.π.μ. για οδηγίες και να συνεχισθούν οι προσπάθειες
κανονικής επίδοσης μέχρι τότε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 14/12/20

Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

969/98

Η μονομερής αίτηση ημερ. 3.11.20 εγκρίνεται για άδεια
εκτέλεσης της απόφασης ημερ. 22.12.98 εναντίον των Καθ’ων
1, 3, 4, 6 και 7 για περίοδο μέχρι 22.2.23 μόνο. Χωρίς έξοδα.

406/09

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14.12.20,
9 π.μ. καταχωρήθηκε Ε/Δ από τον Καθ’ου στις 10.11.20 για
σκοπούς ένστασης. Εάν οι Αιτήτες προτίθενται να αποσύρουν
την αίτηση, να τον ειδοποιήσουν για να μην εμφανισθεί στο
Δικαστήριο, καθώς επίσης να ειδοποιήσουν το Δικαστήριο
ηλεκτρονικά. Διαφορετικά αμφότεροι να προσέλθουν.

448/09

Δίδεται τελευταία παράταση για επίδοση στις 11.1.21, 9 π.μ.

404/11

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου στις
14.12.20, 9 π.μ.

1168/12

Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ν. Ταλαρίδου, Ε.Δ.
Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου στις
14.12.20, 9꞉15 π.μ.

151/16

Ορίζεται για επίδοση στις 10.3.21, 9 π.μ.

152/20

Επαναορίζεται 11.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Τυχόν ένσταση να
καταχωρηθεί μέχρι 1.3.21. Έξοδα στην πορεία. Το Ε/Σ υπό
αναστολή.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 11.12.20, ώρα 12꞉10 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

