ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Π.Ε.Δ.
12 Ιανουαρίου, 2021

Ενόψει των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την παρεμπόδιση
εξάπλωσης του Κορωνοϊού και της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου ημερομηνίας
11/01/2021, η εκδίκαση των πιο κάτω υποθέσεων που είναι ορισμένες στις
12.01.2021 αναβάλλονται ως ακολούθως:

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ
Επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/05/2021 η ώρα
10:30 π.μ.

Αγωγή Αρ. 4021/16
Καμιά διαταγή για έξοδα.
Η ημερομηνία 12/01/2021 ακυρώνεται.
Η κλήση για
(11/01/2021).
Αγωγή Αρ. 900/19
(Κλήση Οδηγιών ημερ.
16/07/2020)

οδηγίες

είναι

ορισμένη

σήμερα

Δίδονται οδηγίες για ένορκη αποκάλυψη και
ανταλλαγή εγγράφων από όλες τις διάδικες πλευρές
εντός 45 ημερών από σήμερα.
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 01/03/2021 η
ώρα 09:15 π.μ.
Επαναορίζεται για οδηγίες στις 02/03/2021 η ώρα
09:00 π.μ.

Γενική Αίτηση Αρ. 334/20
Ένσταση δύναται
26/02/2021.

να

καταχωριστεί

μέχρι

τις

Έξοδα στην πορεία αλλά να μην βαρύνουν την
πλευρά των Αιτητών.
Η ημερομηνία 12/01/2021 ακυρώνεται.
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ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ
Η Αίτηση ημερ. 05/08/2019 ορίζεται για Ακρόαση
στις 26/02/2021 η ώρα 09:30 π.μ.

Αγωγή Αρ. 3304/18
(Κλήση Οδηγιών ημερ.
16/09/2019 και
Μονομερής Αίτηση ημερ.
05/08/2019 για Απόφαση
εναντίον Εναγόμενης 1)

Σε σχέση με την κλήση για οδηγίες δίδεται άδεια για
απόσυρση της με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Ενάγοντα να καταχωρίσει νέα κλήση, όταν
συμπληρωθούν τα δικόγραφα για όλους τους
Εναγόμενους.
Τα έξοδα που έχουν προκύψει θα βαρύνουν τον
Ενάγοντα,
όπως
θα
υπολογιστούν
από
τον
Πρωτοκολλητή και θα είναι πληρωτέα στο τέλος.
Οι Αιτήσεις ημερ. 15/05/20 και 01/07/20 είναι
ορισμένες για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις.

Γενική Αίτηση Αρ. 426/19
(Αιτήσεις ημερ. 15/05/20
και 01/07/20)

Επαναορίζονται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις
στις 10/02/2021 η ώρα 09:30 π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
Η υπόθεση
Ακρόασης.

είναι

ορισμένη

για

συνέχιση

της

ακρόασης

στις

Αγωγή Αρ. 1394/14
Επαναορίζεται για συνέχιση της
08/02/2021 η ώρα 10:30 π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
Ο φάκελος τέθηκε σήμερα ενώπιον μου μετά από την
Ενδιάμεση Απόφαση κ. Λ. Πασχαλίδη, Ε.Δ.
Αγωγή Αρ. 2634/17
Προγραμματίζεται για οδηγίες στις 03/03/2021 η
ώρα 09:15 π.μ.
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