ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ.
6 Απριλίου, 2021

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την
07.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως:
ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ
Αγωγή αρ. 10200/10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ
14.04.21 και ώρα 09:15 π.μ.
για περαιτέρω προγραμματισμό

Αγωγή αρ. 3012/13

09.06.21 και ώρα 09:25 π.μ. για οδηγίες

Αγωγή αρ. 3005/14

20.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Έξοδα στην πορεία

Αγωγή αρ. 5769/16

25.05.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης 1 ημέρα
τουλάχιστον ενωρίτερα

Αγωγή αρ. 1376/18
(αιτήσεις ημερ. 25.09.20
και 14.10.20)
Αγωγή αρ. 2254/18

18.05.21 και ώρα 09:10 π.μ.
για οδηγίες και οι δύο αιτήσεις
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε
04.06.21 και ώρα 09:10 π.μ..
για σκοπούς παρακολούθησης
Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι πρόνοιες των
διαδικαστικών κανονισμών

Αγωγή αρ. 2290/18
(αίτηση ημερ. 12.06.19)

02.06.21 και ώρα 09:10 π.μ.. για οδηγίες
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης 1 ημέρα
τουλάχιστον προηγουμένως

Αγωγή αρ. 3074/18
(αίτηση ημερ. 06.08.20)

14.05.21 και ώρα 09:20 π.μ. για οδηγίες
η αίτηση ημερ. 06.08.20
Επαναλαμβάνονται οι προηγούμενες οδηγίες του
Δικαστηρίου για καταχώριση συμπληρωματικής
ένορκης δήλωσης
Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να
καταχωριστεί μέχρι τότε

Αγωγή αρ. 679/19
Αγωγή αρ. 3300/19
(αίτηση ημερ. 22.02.21)

15.10.21 και ώρα 10:30 π.μ.
για ακρόαση σε σχέση με τον Εναγόμενο 2 και
για απόδειξη σε σχέση με τον Εναγόμενο 1
26.04.21 και ώρα 09:15 π.μ..
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 22.02.21

Αγωγή αρ. 2782/20

11.05.21 και ώρα 09:20 π.μ. για οδηγίες
οι αιτήσεις ημερ. 29.10.20 και 20.11.20 και
η αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση
Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε
Τυχόν ένσταση σε αίτηση για συμπληρωματική
ένορκη δήλωση των Εναγομένων 1-4, 6, 7, 9,
10, 16-19 να καταχωριστεί μέχρι τότε

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αίτηση Εταιρείας αρ. 632/20

24.05.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες
Καμία διαταγή για έξοδα

Γενική Αίτηση 159/21

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως
στην απουσία των συνηγόρων

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 1238/18, το Δικαστήριο θα της
επιληφθεί στις 09:30 π.μ..
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 207/15, το Δικαστήριο θα της
επιληφθεί στις 10:30 π.μ..

