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

15 Δεκεμβρίου, 2020 

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

16.12.2020, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 5685/12  26.03.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 2617/12 

(09.07.20) 

19.02.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε 
Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος των Καθ΄ ων η 

αίτηση παραμένει ανενεργό μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 3096/13 

 

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

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 5578/15 
 

16.06.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Τα έξοδα σε βάρος των Εναγόντων 

 

Αγωγή αρ. 4852/15 
 

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

όχι όμως σε βάρος της Εναγομένης  
 

Αγωγή αρ. 5843/16 
(αιτήσεις ημερ. 

22.06.20 και 19.11.20) 

19.02.21 και ώρα 09:05 π.. για οδηγίες  
η αίτηση ημερ. 19.11.20 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης  
1 ημέρα ενωρίτερα 

 

Η αίτηση ημερ. 22.06.20  
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα  

προς όφελος των Αιτητών 
 

Αγωγή αρ. 3393/17 
 

16.03.21 και ώρα 09:05 π.μ. για οδηγίες 
Επαναλαμβάνονται οι προηγούμενες  

οδηγίες του Δικαστηρίου 
  

Αγωγή αρ. 1570/18 

 

18.02.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες 

Επαναλαμβάνονται οι προηγούμενες οδηγίες του 
Δικαστηρίου σε σχέση με την αποκάλυψη εγγράφων 

  

Αγωγή αρ. 873/18 02.03.21 και ώρα 09:30 π.μ.  

για ακρόαση οι αιτήσεις ημερ. 29.03.18 και 12.11.18 
για οδηγίες οι αιτήσεις ημερ. 29.09.20 και 12.10.20 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης σε σχέση με την 

αίτηση ημερ. 12.10.20 μια ημέρα ενωρίτερα 



 

 

 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 2744/10 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 10:30 π.μ..  

 
 

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 1180/19 02.03.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 

Εκδίδεται διάταγμα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 
και στοιχείων εκατέρωθεν 

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων θα πρέπει να γίνει 
μέχρι τις 30.01.21 ενώ μέχρι τις 02.03.21 να γίνουν 

οι δέουσες ενέργειες για επιθεώρηση  
των σχετικών εγγράφων 

 

Αγωγή αρ. 1479/19 
(αίτηση ημερ. 

10.06.20) 

Η αίτηση ημερ. 10.06.20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των αιτητών 

Αγωγή αρ. 1339/20 

(αίτηση ημερ. 
12.06.20) 

20.01.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες 

η αίτηση ημερ. 12.06.20 
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε 

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 4/20 

(αίτηση ημερ. 16.11.20) 

08.03.21 και ώρα 09:05 π.μ. για οδηγίες  

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε 
 

Αίτηση Εταιρείας 632/20 

 

18.02.21 και ώρα 09:05 π.μ. για οδηγίες 

Χωρίς έξοδα 


