ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.
Ημερομηνία: 08.02.2021
Σημείωση:
Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της
υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 05.02.2021 για
τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει
απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν
ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις
τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης,
το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 08.02.2021
Αγωγές:
1783/11
Η Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου στην
αίτηση ημερομηνίας 29.10.2020 επιφυλάσσεται και
θα δοθεί στις 19.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Η
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία.
Έξοδα αγωγής στην πορεία.

7809/14
Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 13.05.2021 και
ώρα 09:00πμ. Ο χρόνος καταχώρησης των
ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εκ μέρους όλων
των

διαδίκων

πλην

των

Εναγομένων

4,

παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα
έξοδα στην πορεία.

2751/14
Αναφορικά

με

την

αίτηση

τροποποίησης

ημερομηνίας 20.02.2020 εκ συμφώνου εκδίδονται
διατάγματα τροποποίησης ως οι Παράγραφοι Α και
Β της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο και
έκθεση απαίτησης να καταχωριστούν εντός 30
ημέρων

από

τη

σύνταξη

των

πιο

πάνω

διαταγμάτων. Μετά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί
Πολιτικής Δικονομίας. Τα έξοδα της αίτησης όσο
και

αυτά

που

τροποποίησης

θα

σπαταληθούν

επιδικάζονται

λόγω

εναντίον

της
των

Εναγόντων-Αιτητών και υπέρ των Εναγομένων 1-3
Καθ΄ ων η αίτηση, όπως υπολογισθούν από τον
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο
και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας
της παρούσας αγωγής. Η αγωγή ορίζεται για
Οδηγίες στις 13.05.2021 και ώρα 09:00πμ. Τα
έξοδα στην πορεία.

3077/18
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 13.05.2021 και
ώρα

09:00πμ.

Ο

χρόνος

καταχώρησης

της

ένορκης αποκάλυψης εκ μέρους των Εναγομένων
4 και 5 παρατείνεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο.
Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

1046/19
Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 05.09.2019
η Αγωγή ορίζεται για Απόδειξη στης 13.05.2021
και

ώρα

09:00πμ.

εκτός

εάν

καταχωρηθεί

Υπεράσπιση 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως.
Τα έξοδα στην πορεία.

2160/20
Η αίτηση ημερομηνίας 18.08.2020 ορίζεται για
Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 13.04.2021
και

ώρα

10:30πμ.

Οι

αιτήσεις

ημερομηνίας

10.08.2020 και 21.08.2020 ορίζονται για Οδηγίες
την ίδια ημερομηνία. Τα προσωρινά διατάγματα
παραμένουν

σε

ισχύ.

Η

αίτηση

παρακοής

ημερομηνίας 28.08.2020 ορίζεται για Απάντηση
στις 13.04.2021 και ώρα 10:30πμ. Καμία διαταγή
για έξοδα.

1971/15
Εκδίδονται διατάγματα ως οι Παράγραφοι (α)-(γ).
Τα διατάγματα και η μονομερής αίτηση ορίζονται
για

Επίδοση

στην Εναγομένη

1

και στους

Μεσεγγυούχους στις 17.02.2021 και ώρα 09:00πμ.
Τα έξοδα επιφυλάσσονται.
Αιτήσεις:
329/20
Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 02.02.2021
εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης
της

αίτησης

ημερομηνίας

07.10.2020

ως

η

Παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για
έξοδα.

Κατόπιν

τροποποίησης

ως

της

έκδοσης

ανωτέρω

εκ

διατάγματος
συμφώνου

εκδίδεται διάταγμα ως η τροποποιημένη κυρίως
αίτηση ημερομηνίας 07.10.2020 ως η Παράγραφος
Α αυτής. Καμία διαταγή για έξοδα. Το σχετικό
διάταγμα με το τροποποιημένο καταστατικό να
επιδοθεί άμεσα στον Έφορο Σωματείων και
Ιδρυμάτων.

380/20
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 05.04.2021 και
ώρα 09:00πμ. Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση
εκ μέρους του Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τότε.
Τα έξοδα στην πορεία.

21/20
Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση στην Καθ΄ ης στις
13.05.2021 και ώρα 09.00π.μ. Τα έξοδα στην
πορεία.
----------------------------------------------------ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 09.02.2021
Αγωγές:
1622/16
3234/16
4695/17
2969/19
2899/20* (ο φάκελος δεν έχει τεθεί ενώπιον του
Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο έχει ζητήσει όπως ο
φάκελος ανευρεθεί και τεθεί ενώπιον του αύριο)
Αιτήσεις:
209/20
13/19
648/18

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 09.02.2021
και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Θα
ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

