ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ.
1. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΗΝ 17/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

6878/98

Εάν δεν προσκομισθεί στο Δικαστήριο Ε/Δ επίδοσης της
αίτησης ημερ. 1.11.19προς Καθ’ων 1, 4 και 5 μέχρι 17.12.20, 9
π.μ., η αίτηση θα απορριφθεί αναφορικά με αυτούς, χωρίς
έξοδα.

5216/11

Εκδόθηκε Ε/Σ στις 14.10.20. δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα.
Η αίτηση ημερ.3.10.19 επανανορίζεται για οδηγίες στις 16.3.21,
9 π.μ. και για έλεγχο του Ε/Σ μέχρι τότε.

1779/12

Εκδόθηκε Ε/Σ στις 14.10.20. δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα.
Η αίτηση ημερ.15.10.19 επανανορίζεται για οδηγίες στις
16.3.21, 9 π.μ. και για έλεγχο του Ε/Σ μέχρι τότε.

3052/12

Η αίτηση ημερ. 29.11.19 ορίζεται για επίδοση τελ. φορά στις
29.1.21.

Τυχόν

αίτηση

για

υποκατάστατο

επίδοση

να

καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 11.1.21.

7813/12

Συνεχιζόμενη

ακρόαση

αγωγής.

Κατόπιν

ηλεκτρονικών

μηνυμάτων αναφορικά με το αίτημα αναβολής από πλευράς
Εναγόντων, η υπόθεση αναβάλλεται για ακρόαση στις 25.1.21,
11 π.μ. Έξοδα στην προεία, όχι εναντίον Εναγόμενου.

7285/13

Κατόπιν αιτήματος αναβολής για λόγους υγείας του Εναγομένου
1, μη υπάρχουσας ένστασης στο αίτημα αυτό από πλευράς
Εναγόντων, η ακρόαση αναβάλλεται για την 5.4.21, 11 π.μ. Τα
έξοδα της δικασίμου ημερ. 17.12.20 θα είναι στην πορεία, όχι

εναντίον Εναγόντων.

7316/14

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει του προγράμματος της κας
Πανταζή, Ε.Δ. για τις 21.4.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος
17.12.20.

1266/16

Κατόπιν αιτήματος αναβολής για λόγους υγείας της συνηγόρου
των Εναγόντων, η ακρόαση αναβάλλεται για την 1.6.21, 11 π.μ.
Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 17.12.20.

5428/16

Επαναορίζεται για ακρόαση την 2.6.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η
δικάσιμος 17.12.20.

4093/17

Επαναορίζεται για ακρόαση την 1.6.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η
δικάσιμος 17.12.20.

2824/19

Εκκρεμεί η καταχώρηση της γραπτής αγόρευσης του Ενάγοντα
/ Καθ’ου στο αίτημα της Εναγομένης για περαιτέρω και
καλύτερες λεπτομέρειες. Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του
Δικαστηρίου στις 17.12.20, 9꞉30 π.μ.

3131/19

Εκδίδεται

Διάταγμα

για

εκατέρωθεν

καταχώρηση

Ε/Δ

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 17.12.20 και
ακολούθως δίδεται 1 μήνας για επιθεώρηση ή/και ανταλλαγή.
Επαναορίζεται στις 16.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες. Έξοδα στην
πορεία.

3283/19

Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 16.12.20, η αγωγή
απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά
τα έξοδά της.

4178/19

Παραμένει

για απόδειξη

17.12.20, 9 π.μ.

ενώπιον

του

Δικαστηρίου

στις

231/20

Δεδομένης της επιστολής που καταχωρήθηκε από τους
συνηγόρους των διαδίκων στο Πρωτοκολλητείο την 1.12.20, η
αγωγή

διακόπτεται

και

απορρίπτεται

ως

εξωδίκως

διευθετηθείσα. Χωρίς έξοδα.

418/20

Είναι ορισμένη για απόδειξη της αγωγής στις 17.12.20, 9 π.μ.
(υπόψη κας Στυλιανού).

1928/20

Ορίζεται για επίδοση της αίτηση ςημερ. 14.10.20 στις 16.3.21, 9
π.μ. Εάν επιδοθεί μέχρι 17.12.20, τότε η δικάσιμος ημερ.
16.3.21

θα

είναι

για

απόδειξη

της

αγωγής,

εκτός αν

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 1.3.21.

2357/20

Παραμένει

για απόδειξη

ενώπιον

του

Δικαστηρίου

στις

17.12.20, 9 π.μ.

2755/20

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη, νοουμένου ότι θα προσκομισθεί
η Ε/Δ επίδοσης του κλητηρίου, στις 14.1.21, 9 π.μ.

3726/20

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου η μονομερής
αίτηση ημερ.15.12.20 στις 17.12.20, 8꞉40 π.μ.

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣ ΤΑΛΑΡΙΔΟΥ
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 17/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

1678/11

Παραμένει για χειρισμό στις 17.12.20, 9 π.μ. που λήγει η
προθεσμία για την καταχώρηση ένστασης. Εάν υπάρχει αίτημα

παράτασης χρόνου να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά
μέχρι 9 π.μ.

1805/14

Η ακρόαση αναβάλλεται βάσει του προγράμματος της κας
Πανταζή, Ε.Δ. για τις 19.4.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος
17.12.20.

2815/19

Η αίτηση ημερ. 20.5.20 απορρίπτεται εφόσον καταχωρήθηκε
Ε/Υ & Ανταπ. στις 16.12.20. Τα έξοδα€405 συν ΦΠΑ συν
€16,50σ. έξοδα επίδοσης επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων
και εναντίον των Εναγομένων, αλλά θα είναι πληρωτέα στο
τέλος της δίκης.

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΗΝ 17/12/20
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

232/08

Έχω αναγνώσει την Ε/Δ ημερ. 15.12.20. Κρίνω παραταύτα
κατάλληλο να διατάξω επίδοση της αίτησης στις Καθ’ων 1 και 2
και την ορίζω για το σκοπό αυτό στις 16.3.21, 9 π.μ.

1334/09

Το Ε/Σ εκτελέστηκε στις 4.11.20 και ο Καθ’ου υπέγραψε
εγγύηση για να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 17.12.20. Ως
εκ τούτου καλούνται και οι συνήγοροι Αιτητών να παραστούν
στις 9 π.μ.

701/10

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 17.12.20,
9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι και για έλεγχο
εκτέλεσης του Ε/Σ που εκκρεμεί.

Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 15.12.20, η αίτηση

1783/13

ημερ.26.5.20 επαναορίζεται για οδηγίες την 1.3.21, 9 π.μ.
Τυχόν ένσταση της Καθ’ης μέχρι 19.2.21. έξοδα στην πορεία,
όχι εναντίον Αιτητών. Δεν θα εκδοθεί Ε/Σ εναντίον της Καθ’ης.
Οι συνήγοροί της να την παρουσιάσουν στο Δικαστήριο την
1.3.21.
Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 15.12.20 και 16.12.20,

1103/12

η αίτηση ημερ.3.12.19 επαναορίζεται για οδηγίες την 16.3.21, 9
π.μ. Τυχόν ένσταση των Καθ’ων μέχρι 1.3.21. έξοδα στην
πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. Το Ε/Σ εναντίον των Καθ’ων 1 – 6
σε

αναστολή

μέχρι

16.3.21.

Οι

συνήγοροι

να

τους

παρουσιάσουν στο Δικαστήριο 16.3.21.
Αίτηση

– Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 15.12.20 και 16.12.20,

Έφεση 35/18

επαναορίζεται

στις

16.3.21,

9

π.μ.

για

οδηγίες

και/ή

προγραμματισμό ακρόασης. Εάν επέλθει συμβιβασμός εξώδικα
ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Χωρίς
έξοδα η δικάσιμος 17.12.20.
Παραπομπή

Δεν φαίνεται στο φάκελο να καταχωρήθηκε Ε/Υ μέχρι 14.12.20.

17/19

Ως εκ τούτου παραμένει στις 17.12.20, 9 π.μ. για απόδειξη.

Αίτηση

– Κατόπιν

Έφεση 248/19

ηλεκτρονικών

επαναορίζεται

στις

μηνυμάτων

16.3.21,

9

π.μ.

ημερ.
για

15.12.20,

οδηγίες

και/ή

προγραμματισμό ακρόασης. Εάν επέλθει συμβιβασμός εξώδικα
ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά. Χωρίς
έξοδα η δικάσιμος 17.12.20.

220/20

Εξακολουθεί να μην υπάρχει Ε/Δ επίδοσης. Επαναορίζεται
16.3.21, 9 π.μ. για επίδοση τελ. φορά.

Αίτηση

–

Έφεση 362/20

Εκκρεμεί για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις 17.12.20, 9 π.μ.
Να υποβληθούν ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο αυθημερόν στο
Πρωτοκολλητείο. Αν υπάρχει αίτημα αναβολής, να ενημερωθεί
το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 9 π.μ.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 16.12.20, ώρα 13꞉30 μ.μ.
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

