
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1090/14 

Ορισμένη: 2.4.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 2.4.21, έχει υποβληθεί αίτημα 

αναβολής της από τον συνήγορο του Εναγομένου ενόψει του ότι γίνονται 

διαπραγματεύσεις με την τράπεζα οι οποίες βρίσκονται σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο με σκοπό τη διευθέτηση της αγωγής. Η συνήγορος 

των Εναγόντων συμφωνεί και επιβεβαιώνει τα πιο πάνω, ζητά όμως να 

οριστεί η υπόθεση ξανά για ακρόαση σε μακρινή ημερομηνία.  

Ενόψει των ανωτέρω, το αίτημα εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 23.6.21 και ώρα 10:30 π.μ. Τα έξοδα να είναι στην πορεία της 

αγωγής.  

Νοείται ότι σε περίπτωση που επέλθει συμβιβασμός ενωρίτερα και οι 

δικηγόροι επιθυμούν να δηλώσουν απόφαση στην αγωγή μπορούν να το 

πράξουν αφού ζητήσουν σχετικά την άδεια του Δικαστηρίου.  

 

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 5752/15 

Ορισμένη: 2.4.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 2.4.21. Σύμφωνα με τα e-mail 

που έχουν αποστείλει στο Δικαστήριο οι συνήγοροι των διαδίκων έχει 

επέλθει συμβιβασμός εξώδικα γι’ αυτό και ζητούν άδεια όπως αποσύρουν 

τόσο την αγωγή όσο και την ανταπαίτηση. Ενόψει των ανωτέρω, τόσο η 

αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσες και χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων. Κάθε πλευρά 

θα επωμιστεί τα δικά της δικηγορικά έξοδα. Διαταγές του Δικαστηρίου 

αναφορικά με τα έξοδα ακυρώνονται.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής: 1568/16 

Ορισμένη: 2.4.21 

 

Δικαστήριο: Λόγω των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και των 

συνθηκών που επικρατούν λόγω της έντονης έξαρσης της επιδημίας Covid-

19, η πιο κάτω υπόθεση γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.  

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής 

της από τους συνήγορους των Εναγομένων για δύο λόγους. Ο πρώτος 

λόγος είναι ότι οι μάρτυρες τους απουσιάζουν στο εξωτερικό και λόγω της 

πανδημίας δεν μπορούν να παρευρεθούν στο Δικαστήριο στις 2.4.21 και 

επίσης ενόψει του ότι έχει καταχωρηθεί αίτηση εκκαθάρισης εναντίον της 

Εναγομένης 1 υπάρχει εισήγηση εκ πλευράς των συνηγόρων των 

Εναγομένων 1 και 2 όπως αυτή ανασταλεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 

απόφασης στην αίτηση εκκαθάρισης 1/21 την οποία οι συνήγοροι των 

Εναγόντων επιθυμούν να συζητήσουν σχετικά με τους πελάτες τους. Οι 

συνήγοροι όλων των Εναγομένων (1-5) έχουν πληροφορήσει το Δικαστήριο 

ότι δεν έχουν ένσταση στο αίτημα και κανένας τους δεν ζητά έξοδα.  

Ως εκ των ανωτέρω, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.7.21 και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


