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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 23/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

58/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

3201/13 2η σε σειρά για έναρξη. Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι 

μέχρι τις 10 π.μ. Εάν δεν υπάρξει χρόνος του Δικαστηρίου για 

έναρξη, τότε οι ημερομηνίες που προτείνονται από το 

Δικαστήριο για έναρξη είναι 13.9.21 και 15.9.21, 11 π.μ. 

 

2452/14 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής το οποίο υποβλήθηκε από τους 

συνηγόρους των διαδίκων από κοινού ηλεκτρονικά. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 15.10.21, 11 π.μ. 

 

6707/14 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 14.10.21, 11 π.μ. 

 

6182/15 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.10.21, 11 π.μ. 

 

645/16 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 18.10.21, 11 π.μ. 

 

1184/17 Έχουν συμπληρωθεί οι Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων. 

Παρατείνεται ο χρόνος για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας μέχρι 21.5.21. 

Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 21.10.21, 11 π.μ. Έξοδα 
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στην πορεία. 

 

3088/17 Επαναορίζεται για ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 22.10.21, 11 π.μ. 

 

3377/18 Είναι ορισμένη για ακρόαση η αίτηση για συνοπτική απόφαση 

με γρ. αγορεύσεις στις 23.3.21, 9 π.μ. Ισχύουν οι οδηγίες ως 

δόθηκαν από το Δικαστήριο προς τους συνηγόρους με 

ηλεκτρονικό μήνυμα της στενογράφου ημερ. 15.2.21. 

 

35/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 45 ημερών από 23.3.21 και για επιθεώρηση των 

εγγράφων εντός 1 μηνός μετέπειτα. Επαναορίζεται για οδηγίες 

στις 25.6.21, 9 π.μ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 23/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

621/04 Υπάρχει επίδοση στο φάκελο για Καθ’ου 2 από 13.10.20 που 

τον ενημέρωνε ότι η αίτηση ήταν ορισμένη 24.11.20. Λόγω 

απουσίας του Δικαστηρίου στις 24.11.20, η υπόθεση 

επαναορίστηκε στις 23.2.21, ημερομηνία κατά την οποία το 

επιδοτήριο δεν είχε εντοπιστεί στο φάκελο γι’αυτό και 

ξαναδόθηκε χρόνος για επίδοση. Οι Αιτητές να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο αν έγινε νέα επίδοση ή/και αν έχουν επικοινωνία με 

τον Καθ’ου 2 για να τον ειδοποιήσουν να προσέλθει στις 

23.3.21, 9꞉15 π.μ.  

 

30/10 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.3.21, 

9꞉30 π.μ.  
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755/16 Έχουν καταχωρηθεί οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί στις 23.3.21. 

Ορίζεται για τελικούς λογαριασμούς στις 23.9.21, 9 π.μ. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία του Διαχειριστή στο Δικαστήριο 

στις 23.3.21. 

 

851/18 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 22.2.21. δεν υπάρχει επιδοτήριο αυτής 

στο φάκελο αναφορικά με την Καθ’ής εταιρείας και το 

Κτηματολόγιο. Ορίζεται για επίδοση στις 24.6.21, 9 π.μ. 

 

477/20 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 23.3.21, 

9 π.μ. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 22/3/21, ώρα 10:41 π.μ. 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


