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

2 Απριλίου, 2021 

 

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

05.04.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 1479/12 
 

15.04.21 και ώρα 10:30 π.μ.  
για ουσιαστική μνεία 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση στις 
ουσιαστικές της πτυχές να είναι παρόντες 

 

Αγωγή αρ. 2836/15 18.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
 

Αγωγή αρ. 2933/15 
 

12.10.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία όχι όμως εναντίον της 

Εναγομένης 
 

Αγωγή αρ. 627/15 

(αιτήσεις ημερ. 2.08.19 
και 21.09.20) 

 

14.05.21 και ώρα 09:15 π.μ.  

για οδηγίες και οι δύο αιτήσεις 

Αγωγή αρ. 1336/16 

 
 

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

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και στοιχείων από 
όλες τις πλευρές εντός 45 ημερών από σήμερα 

 

Αγωγή αρ. 1337/16 01.06.21 και ώρα 09:10 π.μ. για οδηγίες 
Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και στοιχείων από 

όλες τις πλευρές εντός 45 ημερών από σήμερα 
 

Αγωγή αρ. 1357/16 

 

24.09.21 και ώρα 09:15 π.μ. για οδηγίες 

Αγωγή αρ. 2104/16 

 

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

Αγωγή αρ. 1355/16 

 

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

Αγωγή αρ. 2797/18 
(αιτήσεις ημερ. 09.2.21, 

10.02.21 και 26.08.20) 
 

14.05.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 
οι αιτήσεις ημερ. 09.02.21 και 10.02.21 

Ένσταση εκ μέρους της ενάγουσας μέχρι τότε 
Την ίδια ημέρα για οδηγίες  

η αίτηση ημερ. 26.08.20 

Αγωγή αρ. 3940/18 
(αίτηση ημερ. 18.02.21) 

 

17.05.21 και ώρα 09:20 π.μ. 
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 18.02.21 

Δυνατότητα καταχώρισης Έκθεσης Απαίτησης 
μέχρι τότε 



 

 

 

Σημείωση 1: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 345/17, το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 10:00 π.μ.. στην παρουσία των συνηγόρων των πλευρών. 
  

 
Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 4433/12, το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 08:30 π.μ..  
 

 

Αγωγή αρ. 17/19 

(αιτήσεις ημερ. 11.09.20, 
11.09.20 και 13.12.19) 

 

 

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

οι αιτήσεις ημερ. 11.09.20 
Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε  

Την ίδια ημέρα για οδηγίες η κλήση  

για οδηγίες ημερ. 13.12.19 
 

Αγωγή αρ. 4030/19 
 

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

Αγωγή αρ. 1303/19 
(αίτηση ημερ. 01.09.20) 

25.05.21 και ώρα 09:30 π.μ.  
για οδηγίες  η αίτηση ημερ. 01.09.20 

Δυνατότητα καταχώρισης Υπεράσπισης για όσους 

από τους εναγομένους δεν το έχουν πράξει  
μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 3793/20 

(αιτήσεις ημερ. 17.12.20 
και 22.03.21) 

18.05.21 και ώρα 08:30 π.μ.  

για ακρόαση η αίτηση ημερ. 22.03.21 και 
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 17.12.20 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 413/20 

 

Έχει ήδη διεκπεραιωθεί με τη σύμφωνη γνώμη 

των πλευρών 


