
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

14 Απριλίου, 2021 

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Α. Δαυίδ, Π.Ε.Δ., την 

15.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 5749/14 05.11.21 και ώρα 10:30 π.μ.. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 7463/14 

(αιτήσεις ημερ. 18.06.19, 

18.10.19 και 31.10.19) 
 

02.06.21 και ώρα 09:15 π.μ. 

για οδηγίες και οι τρεις αιτήσεις  

 
Έξοδα στην πορεία σε καμία όμως περίπτωση 

εναντίον της ενάγουσας 
Τα εκδοθέντα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 

ανενεργά μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 6510/14 
 

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

 

Αγωγή αρ. 617/15 19.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 4754/15 25.06.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες η αγωγή 

Αγωγή αρ. 1550/16 02.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 1146/17 08.11.21 και ώρα 10:30 π.μ.. για ακρόαση 
 

Αγωγή αρ. 1505/18 
(αίτηση ημερ. 09.04.21) 

 
 

01.06.21 και ώρα 09:20 π.μ. για οδηγίες 
Εκδίδεται διάταγμα διόρθωσης και/ή τροποποίησης 

του τίτλου της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 
ημερ. 09.03.21 ως η αίτηση ημερ. 09.04.21 

Τροποποιημένη ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
εντός 10 ημερών από σήμερα 

 

Ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης 
αποκάλυψης για όσους από τους διαδίκους δεν το 

έχουν πράξει παρατείνεται μέχρι την 01.06.21 
 

Αγωγή αρ. 3596/18 
(αιτήσεις ημερ. 09.12.19, 

02.06.20 και 25.11.20) 
 

30.06.21 και 09:30 π.μ. για οδηγίες οι αιτήσεις 
Έξοδα στην πορεία 



 
 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αίτηση Πτώχευσης αρ. 8/17, το 
Δικαστήριο θα της επιληφθεί στις 08:30 π.μ. στην παρουσία των 

συνηγόρων. 

 
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 915/21, το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 09:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 1479/12, το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 10:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

  

 

Αγωγή αρ. 696/20 

(αίτηση ημερ. 01.03.21)  
 

20.04.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

 για οδηγίες η αίτηση ημερ. 01.03.21 
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης εκ μέρους των 

καθ΄ ων η αίτηση, αν το επιθυμούν, μέχρι τότε 
  

Αγωγή αρ. 2898/20 

(αίτηση ημερ. 14.12.20) 
 

02.06.21 και ώρα 09:25 π.μ.  

για εξέταση η αίτηση ημερ. 14.12.20  
(τελευταία φορά) 

Δυνατότητα καταχώρισης Έκθεσης Απαίτησης  
1 ημέρα τουλάχιστον προηγουμένως  


