ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ.
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/12/20
Αρ. Αγωγής:

Ορίζεται:

3654/13

Είναι ορισμένη για γραπτές τελικές αγορεύσεις στις 18.12.20, 9
π.μ. Εάν θα υπάρξει αίτημα αναβολής, να υποβληθεί
ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τις 18.12.20, 9 π.μ.

5285/13

Κατόπιν αιτήματος αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις
16.12.20 από το συνήγορο των Εναγομένων, και δεδομένης της
τοποθέτησης του συνηγόρου των Εναγόντων (βλ. e-mail
17.12.20) ότι δεν ενίσταται στο αίτημα, αναβάλλεται η ακρόαση
της αγωγής για τις 10.3.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία, όχι
εναντίον Εναγόντων.

6266/14

Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι 18.12.20, 9
π.μ., εάν υπάρχει προοπτική διευθέτησης. Εάν όχι, να
ενημερωθεί από αμφότερες τις πλευρές πόσοι μάρτυρες
αναμένεται να κληθούν, για χάριν καλύτερου προγραμματισμού
της

ημερομηνίας

ακρόασης

εντός

του

ερχόμενου

ημερολογιακού έτους.

7013/15

Κατόπιν

ηλεκτρονικού

μηνύματος

της

συνηγόρου

των

Εναγόντων και δεδομένης της τοποθέτησης του συνηγόρου των
Εναγομένων (βλ. e-mail 17.12.20) ότι δεν ενίσταται στο αίτημα,
αναβάλλεται η ακρόαση για τις 18.5.21, 11 π.μ. Έξοδα στην
πορεία, όχι εναντίον Εναγομένων.

558/16

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 13.3.20 για ακρόαση με γρ.
αγορεύσεις. Εάν αμφότερες οι πλευρές είναι έτοιμες, τότε οι
αγορεύσεις να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά στις

18.12.20, 9 π.μ. και το πρωτότυπο να αφεθεί αυθημερόν στο
Δικαστήριο. Εάν θα υπάρχει αίτημα αναβολής, τούτο να
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι 9 π.μ.

1305/16

Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου,
στις 2.6.21, 11 π.μ.

1386/16

Κατόπιν ηλεκτρονικού εκ συμφώνου αιτήματος ημερ. 16.12.20
για αναβολή της ακρόασης και ορισμού της για οδηγίες με
σκοπό την εξώδικη ρύθμιση, το Δικαστήριο την ορίζει στις
18.3.21, 9 π.μ. για οδηγίες, χωρίς έξοδα για τις 18.12.20.

1204/17

Ορίζεται για ακρόαση στις 2.6.21, 11 π.μ.

1361/17

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ
αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.12.20 και
ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση
και/ή ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για
οδηγίες η αγωγή στις 18.3.21, 9 π.μ.

1833/17

Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 9.10.19. δεν φαίνεται να καταχωρήθηκε
ένσταση. Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 17.12.20 από
κα

Χλόη

Κων/νου

ότι

υπήρξε

εξώδικη

διευθέτηση

και

χρειάζονται λίγες μέρες για υλοποίηση αυτής, επαναορίζεται
στις 22.12.20, 9 π.μ., για οδηγίες και παρακαλώ όπως
ενημεερώσετε αμφότεροι το Δικαστήριο μέχρι τότε ηλεκτρονικά
για την τελική έκβαση της εξώδικης ρύθμισης.
.
2221/17

και Επαναορίζονται οι δύο αγωγές για ακρόαση στις 3.6.21.

2222/17

Ονομαστικός κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας
Εναγομένων να καταχωρηθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από
18.12.20. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Εναγόντων.

2926/17

Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ.16/12/20 από τους
συνηγόρους κα Β. Π. Πιερίδου, Ε. Χατζηευτυχίου και Α.
Κορομία,

η

αγωγή

απορρίπτεται

ως

αποσυρθείσα

και

εξοφληθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν απαιτείται φυσική
παρουσία στο Δικαστήριο στις 18.12.20.
.
3924/18

Θα εκδοθεί μονομερώς διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση
του κλητηρίου ως το αιτητικό (Α) 1 και 2 της αίτησης. Κατά την
επίδοση να επιδοθεί και αντίγραφο του Δικαστικού διατάγματος.
Θα δοθεί χρόνος 1 μηνός για τυχόν καταχώριση Σημειώματος
εμφάνισης από την Εναγόμενη, όπου ο 1 μήνας θα τρέχει από
την ημερομηνία που θα επιτευχθεί η υποκατάστατη επίδοση και
με τους δύο τρόπους, ήτοι ως το 1 και 2 του αιτητικού Α. Σε
περίπτωση παράλειψης καταχώρισης Σημειώματος Εμφάνισης
από αυτήν, τότε κάθε αίτηση θα θεωρείται ως δεόντως
επιδοθείσα αν αναρτηθεί από τους Ενάγντες για περίοδο 5
ημερών στο Πινάκιο του Επαρχ. Δικ. Λ/σιας. Τα έξοδα θα
επιφυλαχθούν. Υπενθυμίζεται ο συνήγορος των Εναγόντων ότι
το κλητήριο εκπνέει σύντομα και θα χρήζει ανανέωσης για να
είναι νομότυπη και η επίδοση.
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 18.12.20.

180/19

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ
αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.12.20 και
ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση
και/ή ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για
οδηγίες η αγωγή στις 18.3.21, 9 π.μ.
Σημειώνω ότι η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων ημερ. 13.11.20
από πλευράς Ενάγουσας θα διαγραφεί, εφόσον καταχωρήθηκε
προτού δοθεί άδεια ή/και οδηγίες από το Δικαστήριο.

1592/19

Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ
αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.12.20 και

ακολούθως παρέχεται 1 μήνας για εκατέρωθεν επιθεώρηση
και/ή ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Ορίζεται για
οδηγίες η αγωγή στις 18.3.21, 9 π.μ.

1596/19

Δεν εντοπίζεται στο φάκελο του Δικαστηρίου Παράρτημα Τύπου
25 από Εναγόμενους. Ούτε όμως εντοπίζεται στο φάκελο Ε/Δ
επίδοσης της κλήσης για οδηγίες προς αυτούς. Οι συνήγοροι
της Ενάγουσας να ενημερώσουν το Δικαστήριο αν έχει επιδοθεί
μέχρι 18.12.20, 9 π.μ.

2535/20

Η αίτηση ορίζεται στις 15.2.21, 9 π.μ. για απόδειξη, εκτός αν
καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 10.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι
εναντίον Αιτητών.

2682/19

Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 11.8.20 (αναφορικά με την
Εναγόμενη 2), παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση κατά 1 μήνα
από 18.12.20 και ορίζεται για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις στις
18.3.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτήτριας.
Όσον αφορά την κλήση για οδηγίες σχετικά με την Εναγόμενη
αρ. 3, δίδεται χρόνος για καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης
εγγράφων εντός 45 ημερών από 18.12.20, δίδεται επίσης 1
μήνας μετά την προθεσμία αποκάλυψης για επιθεώρηση ή/και
ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων και ορίζεται για
οδηγίες η αγωγή στις 18.3.21, 9 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

2879/19

Η αίτηση ημερ. 24.7.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με
έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου 1, για
ποσό €325 συν ΦΠΑ, πληρωτέα στο τέλος της δίκης.

3489/19

Η αίτηση ημερ. 15.10.20 ορίζεται στις 15.2.21, 9 π.μ. για
απόδειξη της αγωγής, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ από
Εναγόμενους 1 έως 4 μέχρι 10.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι
εναντίον Αιτητών.

3694/19

Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη στις 4.2.21, εκτός αν
καταχωρηθεί Ε/Υ από Εναγόμενους 1, 2 και 3 μέχρι 1.2.21. Δεν
θα δοθεί άλλη παράταση για Ε/Υ. έξοδα στην πορεία της
αίτησης ημερ. 9.3.20.

20/20

Η αίτηση ημερ. 27.5.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με
έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3
αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για ποσό €405 συν ΦΠΑ,
πληρωτέα στο τέλος της δίκης.

217/20

Κρίνω δίκαιο να διατάξω επίδοση της αίτησης ημερ. 10.11.20
για να λάβουν γνώση οι Εναγόμενοι. Ορίζεται προς τούτο στις
19.1.21, 9 π.μ.

545/20

Θα εκδοθεί μονομερώς διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση
του κλητηρίου ως το αιτητικό Α της αίτησης. Κατά την επίδοση
να επιδοθεί και αντίγραφο του Δικαστικού διατάγματος. Θα
δοθεί χρόνος 1 μηνός για τυχόν καταχώριση Σημειώματος
εμφάνισης από την Εναγόμενη, από την ημερομηνία που θα
επιτευχθεί η υποκατάστατη επίδοση, ως το Α. Σε περίπτωση
παράλειψης καταχώρισης Σημειώματος Εμφάνισης από αυτήν,
τότε κάθε αίτηση θα θεωρείται ως δεόντως επιδοθείσα αν
αναρτηθεί από τους Ενάγντες για περίοδο 5 ημερών στο
Πινάκιο του Επαρχ. Δικ. Λ/σιας. Τα έξοδα θα επιφυλαχθούν.
Υπενθυμίζεται ο συνήγορος των Εναγόντων ότι το κλητήριο
εκπνέει σύντομα και θα χρήζει ανανέωσης για να είναι
νομότυπη και η επίδοση.
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 18.12.20.

2421/20

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 11.11.20 για απόδειξη της αγωγής
εναντίον των Εναγομένων 1 και 2. Ε/Δ επίδοσης του κλητηρίου
σε αυτούς υπάρχει ήδη στο φάκελο, καθώς επίσης Ε/Δ ημερ.

16.12.20 για σκοπούς απόδειξης των γεγονότων. Ως εκ τούτου
δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των συνηγόρων στο
Δικαστήριο στις 18.12.20, 9 π.μ. Θα εκδώσει απόφαση το
Δικαστήριο, εκτός αν καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης για
τους Καθ’ων μέχρι εκείνη την ώρα.

2535/20

Η αίτηση ημερ. 15.10.20 ορίζεται στις 18.3.21, 9 π.μ. για
απόδειξη της αγωγής εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 1.3.21.
έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητών.

2746/20

Παραμένει για απόδειξη της αγωγής εναντίον των Εναγομένων
1 και 2 στις 18.12.20, 9 π.μ. ενώπιον του Δικαστηρίου. Να
προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών.

569/20

Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 4.8.20 για απόφαση εναντίον των
Εναγομένων 1 έως 4 λόγω μη καταχώρισης Ε/Υ.
Ωστόσο, όσον αφορά τον Εναγόμενο αρ. 1έχει καταχωρηθεί στο
Πρωτοκολλητείο επιστολή ημερ. 26.11.20 με την οποία
αποσύρεται η αγωγή εναντίον του Εναγομένου αρ. 1, γι’αυτό και
απορρίπτεται τόσο η αίτηση ημερ. 4.8.20 όσο και η αγωγή
αναφορικά

με

τον

Καθ’ου

αρ.

1,

με

κάθε

πλευρά

καταδικαστέα στα έξοδά της.
Για τους Καθ’ων 2, 3 και 4 η αίτηση επαναορίζεται στις 4.2.21,
9 π.μ. για απόδειξη της αγωγής, ετκός αν καταχωρηθεί Ε/Υ
μέχρι 1.2.21.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 18/12/20
Αρ. Αίτησης:

Ορίζεται:

Διαχ. 295/08

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 18.12.20,

9από

9 π.μ. Ο Διαχειριστής να είναι παρών.

πρόγραμμα
κας Ταλαρίδου)

Διαχ. 697/08

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 16.12.20, η υπόθεση
επαναορίζεται στις 28.1.21, 9 π.μ. για υποβολή των Τελικών
Λογαριασμών. Δίδεται άδεια στο διαχειριστή και τον συνήγορό
του να μην εμφανισθούν στο Δικαστήριο στις 18.12.20, αλλά να
είναι παρόντες στις 28.1.21, 9 π.μ.

881/09

Κατόπιν ηλεκτρονικών μηνυμάτων της συνηγόρου του Καθ’ου
και της συνηγόρου των Αιτητών ημερ. 16.12.20 σχετικά με την
αίτηση ημερ. 5.9.19, η αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες στις
18.3.21, 9 π.μ. Τυχόν ένσταση του Καθόυ να καταχωρηθεί το
αργότερο 1 μήνα προηγουμένως. Ε/Σ θα εκδοθεί εναντίον του
Καθ’ου, αλλά δίδω οδηγίες να ΜΗΝ εκτελεστεί μέχρι 18.3.21.

Διαχ. 295/15

Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος αναβολής ημερ. 17.12.20, η
υπόθεση επαναορίζεται στις 18.3.21, 9 π.μ. Ο Διαχειριστής να
ενημερωθεί από τη συνήγορό του έγκαιρα, με κοινοποίηση της
ειδοποίησης που θα του σταλεί προς το Δικαστήριο, ώστε να
είναι παρών, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα εκδοθεί Ε/Σ
εναντίον του. Τυχόν τελικοί λογαριασμοί να υποβληθούν μέχρι
18.3.21.

Αίτηση

– Θα εκδοθεί ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερ. 26.5.20 και

Έφεση

θα σταλεί ηλεκτρονικά στους συνηγόρους μαζί με οδηγίες για

303/19

την ημερομηνία επαναορισμού. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία
των συνηγόρων στο Δικαστήριο στις 18.12.20.

828/20

Εάν δεν παραληφθεί Ειδοποίηση ένστασης από τον Έφορο
Εταιρειών στην αίτηση για οδηγίες και στην αίτηση για
τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου της Αιτήτριας μέχρι
18.12.20, 9 π.μ., τότε το Δικαστήριο θα εκδώσει Διάταγμα ως το
αιτητικό Α(β)(γ) της αίτησης για οδηγίες και θα επιληφθεί
αυθημερόν της κυρίως αίτησης τροποποίησης ως το αιτητικό

Α(α) της αίτησης για οδηγίες και θα εκδώσει Διάταγμα
τροποποίησης του Ιδρυτικού ως η παρα. 6.Α. της κυρίως
αίτησης,

χωρίς

έξοδα.

Αντίγραφο

του

Διατάγματος

Τροποποίησης που θα εκδοθεί να παραδοθεί στον Έφορο
Εταιρειών εντός 15 ημερών από τη σύνταξή του.
Δεν απαιτείται φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο
στις 18.12.20.

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 17.12.20, ώρα 13꞉00
(υπ.) ……………………………………………
Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.

