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 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 31/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1178/10 Παρακαλώ όπως οι συνήγοροι της Αιτήτριας αποταθούν στο 

Κτηματολόγιο για να αποστείλει εκ νέου την Ειδοποίηση γιατί 

δεν είναι ευανάγνωστη αυτή που υπάρχει στο φάκελο του 

Δικαστηρίου ως προς την ημερομηνία που λήγει το εν ισχύ 

ΜΕΜΟ. Μπορούν να προσέλθουν οι συνήγοροι κανονικά 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 31.3.21, 9꞉15 π.μ. 

 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

244/15 Λόγω της συνεχιζ. ακρόασης ανωτέρω, δεν παρέχεται ρόνος 

στο Δικαστήριο για έναρξη της παρούσας. Αναβάλλεται για 

ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 24.9.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

385/15 Κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής που υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά από τους Ενάγοντες και μη υπάρχουσας ένστασης 

από πλευράς συνηγόρων Εναγομένου, η ακρόαση αναβάλλεται 

για τις 22.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1439/17 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από τη 

συνήγορο της Ενάγουσας ηλεκτρονικά και για το οποίο δεν 

υπήρξε ένσταση από τη συνήγορο του Εναγομένου αρ. 2. 

επαναορίζεται γι’ακρόαση την 1.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην 
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πορεία. Εάν διευθετηθεί εξωδίκως ενωρίτερα, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο ηλεκτρονικά. 

 

1731/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 2.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

1749/17 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 4.11.21, 11 π.μ. έξοδα στην πορεία. 

 

1529/18 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 31.3.21  στη 

διαδικασία της αγωγής και για επιθεώρηση των εγγράφων που 

θα αποκαλυφθούν εντός 1 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας 

για αποκάλυψη. Εάν συμφωνούν αμφότεροι οι συνήγοροι, οι 

οδηγίες αυτές μπορούν να ισχύσουν και για τη διαδικασία 

ανταπαίτησης, ώστε η δικάσιμος 6.4.21 ν’ακυρωθεί. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

3427/19 Η αίτηση ημερ. 31.7.2020 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα, με 

έξοδα εναντίον Εναγομένων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή 

κεχωρισμένα, για ποσό €325 συν ΦΠΑ συν €16,50σ. έξοδα 

επίδοσης. 

 

3079/20 Ορίζεται για απόδειξη στις 30.6.21, εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ 

μέχρι 25.5.21. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

3575/20 Δίδεται χρόνος για ένσταση Εναγομένου στην αίτηση για το 

προσωρινό Διάταγμα ημερ. 17.3.21 μέχρι 19.4.21 και το 

Διάταγμα ημερ.19.3.21 ορίζεται επιστρεπτέο στις 21.4.21, 9 

π.μ. και παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία τςη 

αίτησης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 31/3/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

586/95 

 

Εάν δεν υπάρξει επίδοση μέχρι αύριο 3.1.3.21,  π.μ., τότε η 

αίτηση μερ. 16.7.20 θ’  απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, 

χωρίς έξοδα. 

 

118/21 Να προσέλθει ο συνήγορος των Αιτητών στο Δικαστήριο στις 

31.3.21, 9 π.μ. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 30/3/21, ώρα  12:07  μ.μ. 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


