
 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 8431/12 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 29.3.21 και ώρα 10:30 π.μ. Την 

προηγούμενη δικάσιμο είχε αναφερθεί και από τους δύο συνηγόρους ότι 

βρίσκονταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί με την τράπεζα και 

αναμενόταν η διευθέτηση της υπόθεσης με το δεδομένο ότι τα ακίνητα της 

πρωτοφειλέτιδας, αλλά και των εγγυητών έχουν ήδη μεταβιβαστεί στην 

Ενάγουσα. Δεν έχω τύχει ενημέρωσης έκτοτε. Η υπόθεση επαναορίζεται 

για ακρόαση την 21.5.21 και ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία αναφορικά με την έκβαση των προσπαθειών διευθέτησης.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1206/14 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 τη Δευτέρα 29.3.21 για ακρόαση. Έχει υποβληθεί 

αίτημα αναβολής της από τους συνηγόρους των Εναγομένων λόγω του ότι 

βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μαζί με τους δικηγόρους των Εναγόντων 

για να καταλήξουν σε διευθέτηση της, θέση με την οποία συμφωνά και 

επιβεβαιώνει η συνήγορος των Εναγόντων. Ως εκ των ανωτέρω, το αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται, η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 7.6.21 και 

ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αγωγής: 1764/15 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 οδηγίες στις 29.3.21 μετά από τη θέση των 

συνηγόρων των Εναγομένων ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 

Εναγομένων 1 και 4 έχουν εκποιηθεί από την Ενάγουσα, οι Εναγόμενοι 1 

και 4 τελούν υπό διαχείριση και υπήρχε πρόθεση για συμβιβασμό της 

υπόθεσης σε περίπτωση που έχουν μείνει υπόλοιπα που οφείλονται ακόμα 

στους Ενάγοντες μετά την εκποίηση των ενυπόθηκων κτημάτων. Δεν είχα 

καμία ενημέρωση από κανένα από τους συνηγόρους ως προς το τι έχει 

γίνει στο μεταξύ και κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με 

τον συμβιβασμό της υπόθεσης. Η υπόθεση αναβάλλεται για τελευταία φορά 

για οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 9:00 π.μ. και παρακαλούνται οι συνήγοροι 

των πλευρών όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο πριν από την εν λόγω 

ημερομηνία αναφορικά με τις προσπάθειες συμβιβασμού. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Γεν. Αίτησης: 72/21 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 αίτηση φαίνεται να έχει επιδοθεί στην Καθ’ ης η Αίτηση. Το Δικαστήριο θα 

της επιληφθεί στις 29.3.21 και ώρα 9:30 π.μ. εκτός αν οι Αιτητές και Καθ’ ης 

η Αίτηση αποστείλουν στο Δικαστήριο e-mail αναφορικά με τον περαιτέρω 

χειρισμό της.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρειών: 126/21 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 αίτηση είναι ορισμένη στις 29.3.21 και ώρα 9:00 π.μ. Φαινεται ότι έχει 

επιδοθεί δεόντως στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ο οποίος 

δεν έχει ειδοποιήσει ούτε ότι θα εμφανιστεί, ούτε ότι έχει οποιαδήποτε 

ένσταση στην έκδοση του διατάγματος.  

Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η §(α) της αίτησης. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 29.3.21.  

 

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

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

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας: 173/21 

Ορισμένη: 29.3.21 

 

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 αίτηση αφορά αίτημα για έγκριση πιστοποιητικού πρώτης συγχώνευσης 

με βάση το άρθρο 201(1)Ζ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, σε σχέση 

με τη συνοριακή συγχώνευση διά απορροφήσεως της Αιτήτριας Εταιρείας 

Gothals Ltd από την Πολωνική Εταιρεία LLP Spolka AKCYJNA. Η αίτηση 

είναι ορισμένη στις 29.3.21. Έχει δεόντως επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

ο οποίος με e-mail του ημερ. 24.3.21 δηλώνει ότι δεν υπάρχει ένσταση στην 

έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων.  

Ως εκ των ανωτέρω, εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η §(Α) της αίτησης 

χωρίς να απαιτηθούν οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις. Το διάταγμα του 

Δικαστηρίου να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξη του. Καμιά διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 

29.3.21.  

 

(Υπ.) ……………………………………………. 

Στ. Χριστοδουλίδου Μέσσιου, Π.Ε.Δ. 

/Σ.Θ. 


