
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

20 Απριλίου, 2021 

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

21.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 7750/11 
(αίτηση ημερ. 26.11.19) 

27.05.21 και ώρα 09:15 π.μ.  
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 26.11.19 

Το Ένταλμα σύλληψης ανενεργό μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 7749/11 

(αίτηση ημερ. 09.12.19) 

27.05.21 και ώρα 09:20 π.μ.  

για οδηγίες η αίτηση ημερ. 09.12.19 
Το Εντάλμα σύλληψης ανενεργό μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 8228/13 

 

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

Αγωγή αρ. 1818/13 
(αίτηση ημερ. 30.01.20) 

27.05.21 και ώρα 09:30 π.μ.  
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 30.01.20 

Το Ένταλμα σύλληψης ανενεργό μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 4105/15 12.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 5910/15 

 

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

Έξοδα στην πορεία 
 

Αγωγή αρ. 6047/16 

 

03.06.21 και ώρα 09:20 π.μ.  

για οδηγίες η κλήση για οδηγίες 
 

Αγωγή αρ. 604/16 17.11.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 

Αγωγή αρ. 1033/16 

 

13.05.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 

Δίδεται άδεια στον κ. Σπύρου να αποσυρθεί από την 
εκπροσώπηση των Εναγομένων 1 και 4 

Αναμένεται μέχρι τις 13.05.21 να γίνουν οι δέουσες 
ενέργειες για την εκπροσώπηση της Εναγόμενης 4 

 

Αγωγή αρ. 768/19 31.05.21 και ώρα 09:20 π.μ.  
για οδηγίες η κλήση για οδηγίες 

 

Αγωγή αρ. 524/19 

 
 

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

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
εκατέρωθεν μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 4200/19 
 

 

16.06.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκατέρωθεν μέχρι τότε 



 
 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 915/21 το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 09:00 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 

 
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 7379/09 το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 10:30 π.μ. στην παρουσία των συνηγόρων. 
 

 

Αγωγή αρ. 506/20 

(αίτηση ημερ. 03.11.20) 
 

01.06.21 και ώρα 08:30 π.μ.  

για ακρόαση η αίτηση ημερ. 03.11.20 
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης  

εντός 15 ημερών από σήμερα 
Έξοδα στην πορεία όχι όμως σε βάρος  

των Εναγόντων-Αιτητών 


