
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

15 Απριλίου, 2021 

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

16.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 4030/13 
 

13.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
 

Αγωγή αρ. 8052/14 
 

08.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία όχι όμως  

σε βάρος των Εναγομένων 

 

Αγωγή αρ. 4123/15 27.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 6035/15 
(αίτηση ημερ. 21.10.20) 

01.06.21 και ώρα 09:00 π.μ. για απόδειξη 
η αίτηση ημερ. 21.10.20 

Δυνατότητα καταχώρισης υπεράσπισης  
1 ημέρα ενωρίτερα 

 

Αγωγή αρ. 5880/16 

(αίτηση ημερ. 13.06.20) 

03.06.21 και ώρα 09:15 π.μ. για εξέταση 

η κλήση για οδηγίες ημερ. 13.06.20 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 706/17 09.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 2258/17 

 
 

22.06.21 και ώρα 09:20 π.μ. για οδηγίες 

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και στοιχείων 
εκατέρωθεν μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 3393/17 

(αίτηση ημερ. 16.12.20) 

18.05.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες 

η αίτηση ημερ. 16.12.20 

Άδεια δίδεται στο δικηγορικό γραφείο που 
εκπροσωπεί τον Ενάγοντα να αποχωρίσει από την 

εκπροσώπησή του 
 

Αγωγή αρ. 163/19 
 

09.06.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες 
Κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας  

εκατέρωθεν μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 1339/20 

(αίτηση ημερ. 02.03.21) 
 

11.05.21 και ώρα 09:10 π.μ..  

για εξέταση η αίτηση ημερ. 02.03.21 
Έκθεση Απαίτησης μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  



 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 5645/11 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 09:15 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 561/21 το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 09:45 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 303/21 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 10:00 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 
Σημείωση 4: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση αρ. 336/20 το Δικαστήριο 

θα της επιληφθεί στις 10:15 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 4/20 

 

27.09.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 
 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 649/18 
 

 

Η υπόθεση θα διεκπεραιωθεί στην απουσία 
των συνηγόρων 

Αίτηση Διαζύγιο αρ. 6/20 
 

 

28.05.21 και ώρα 08:00 π.μ. για απόδειξη 
Δυνατότητα καταχώρισης Υπεράσπισης εκ 

μέρους του Καθ΄ ου η αίτηση  
1 τουλάχιστον ημέρα ενωρίτερα  

 

Αίτηση Διαζυγίου αρ. 1/20 28.05.21 και ώρα 08:00 π.μ. για απόδειξη 


