
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

16 Απριλίου, 2021 

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

19.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 
 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 1770/12 
 

19.05.21 και ώρα 09:00 π.μ.. για οδηγίες η αγωγή 

Αγωγή αρ. 2540/12 26.04.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες 
Δίδεται άδεια στον δικηγορικό οίκο Δημητρίου & 

Δημητρίου ΔΕΠΕ να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση 

των Εναγομένων 1 και 2 
 

Αγωγή αρ. 2617/12 
(αίτηση ημερ. 9.07.20) 

04.06.21 και ώρα 09:30 π.μ.  
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 09.07.20 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης 3 ημέρες 
τουλάχιστον προηγουμένως 

 
Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Εναγομένων 2 

και 3 παραμένουν ανενεργά μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 6689/13 14.09.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία όχι όμως σε βάρος των εναγόντων 
 

Αγωγή αρ. 3106/13 21.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
 

Αγωγή αρ. 2214/13 

 
 

Η υπόθεση είναι ήδη προγραμματισμένη για σκοπούς 

ακρόασης στις 27.04.21 και ώρα 10:30 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3758/13 
 

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

Αγωγή αρ. 4614/14 09.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 6744/15 
 

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

Αγωγή αρ. 1991/18 
(κλήση για οδηγίες 

ημερ. 07.10.20) 

30.06.21 και ώρα 09:20 π.μ.. για οδηγίες 
Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκατέρωθεν  

εντός 45 ημερών από σήμερα  
Περαιτέρω εντός των επόμενων 30 ημερών τα μέρη να 

προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις για την 
επιθεώρηση όσων από τα αποκαλυφθέντα έγγραφα και 

στοιχεία κρίνεται αναγκαίο 

  



 
Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 207/15 το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 08:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 1771/12 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 09:10 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 754/14 

(αίτηση ημερ. 29.09.20) 
 

04.06.21 και ώρα 09:20 π.μ. 

 για οδηγίες η αίτηση ημερ. 29.09.20  
σε σχέση με τους Εναγομένους 1 και 3 και 

για επίδοση σε σχέση με τον Εναγόμενο 2 
 

Οι Εναγόμενοι 1 και 3 παρόντες  
με τους ίδιους όρους και εγγύηση 

 


