
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

14 Δεκεμβρίου, 2020 

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την 

15.12.2020, ορίζονται ως ακολούθως: 

 
 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 4729/11 κ.α. 08.03.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 2406/13 13.05.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Χωρίς έξοδα 
 

Αγωγή αρ. 5847/14 
 

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

 

Αγωγή αρ. 6518/14 
 

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

 

Αγωγή αρ. 3092/16 

 

14.06.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 1505/18 10.03.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες 

Εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης 
εγγράφων και στοιχείων εκατέρωθεν 

Ένορκη αποκάλυψη να γίνει μέχρι την 01.02.21 
ενώ μέχρι τις 10.03.21 να γίνουν οι δέουσες 

ενέργειες για επιθεώρηση των σχετικών εγγράφων  
 

Αγωγή αρ. 1937/18 

(αίτηση ημερ. 09.06.20) 
 

Η αίτηση ημερ. 09.06.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των 
Εναγόντων-Αιτητών  

 

Αγωγή αρ. 2782/20 

(αίτηση ημερ. 26.11.20) 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αιτήσεως. 

Υποκατάσταση επίδοση θα πρέπει να γίνει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Εναγόμενου 3 ως 
περιγράφεται στο Α(i) της αιτήσεως  

Περαιτέρω εκδίδεται διάταγμα ως το Γ, Δ και  
Ε της αιτήσεως  

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 361/19 
 

02.04.21 και ώρα 08:30 π.μ. για ακρόαση  
Έξοδα στην πορεία 

 



 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 5921/12, το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 10:30 π.μ..  

 
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση 203/20, το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 09:30 π.μ..  
 

 

Γενική Αίτηση αρ. 84/20 
(αιτήσεις ημερ. 10.03.20 

(2), 21.10.20, 28.09.20 

και 11.12.20) 
 

03.02.21 και ώρα 09:15 π.μ.  
για οδηγίες οι 2 αιτήσεις ημερ. 10.03.20  

και η αίτηση ημερ. 21.10.20 

 
Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε 

Τυχόν αίτηση εκ μέρους του Εναγομένου 1  
για παραμερισμό δίδεται άδεια  

να οριστεί στις 03.02.21 
 

Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 28.09.20 
εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης ως το Α(i), (ii) 

της αιτήσεως. Να ακολουθηθούν οι πρόνοιες των 
διαδικαστικών κανονισμών.  

Η επιφύλαξη της πλευράς των εναγομένων 2, 4 
και 5 ως περιέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα 

τους ημερ. 11.12.20 ώρα 02:04 μ.μ. 
σημειώνεται 

 

Σε σχέση με την αίτηση ημερ. 11.12.20 
εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αιτήσεως 

Νοείται ότι η επίδοση θα πρέπει να γίνει και στις 
δύο αναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις του 

καθ΄ ου η αίτηση 3. Ο καθ΄ ου η αίτηση 3 
δύναται να καταχωρίσει εμφάνιση στη διαδικασία 

εντός 45 ημερών από την ως άνω προς αυτόν 
γενόμενη επίδοση. Περαιτέρω εκδίδεται 

διάταγμα ως το Β της αιτήσεως.  
Η ημερ. 01.02.21 να αγνοηθεί.  

 

Γενική Αίτηση αρ. 430/20 
 

18.01.21 και ώρα 09:15 π.μ. για εξέταση 
Δυνατότητα καταχώρισης συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωση μια ημέρα ενωρίτερα 
 

Αίτηση Πτώχευσης 10/20 Η αίτηση θα διεκπεραιωθεί από το Δικαστήριο 
στην απουσία των συνηγόρων 


