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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 6/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

1925/07 Εκκρεμεί αίτηση 13.11.20. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι στις 6.4.21, 9꞉30 π.μ. 

 

9212/10 Για επίδοση ορίζεται στις 5.7.21, 9 π.μ. 

5974/12 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης 3019/13, δεν παρέχεται 

χρόνος έναρξης της παρούσας. Επαναορίζεται  για ακρόαση 

στις 22.6.21 ή στις 15.9.21, 11 π.μ. Οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο αν συμφωνούν με μία από τις 

προτεινόμενες ημερομηνίες. 

 

3019/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 11 π.μ. 

3394/13 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 21.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3894/14 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4173/14 Ορίζεται 5.7.21, 9 π.μ. για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης. 

Χωρίς έξοδα. 
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6187/14 Ορίεται γι’ακρόαση στις 27.10.21, 11 π.μ. χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος 6.4.21. 

 

5024/15 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι στις 6.4.21, 9 π.μ. 

6857/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής της ακρόασης για τις 5.10.21, 11 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

1682/16 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1684/16 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 10.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1687/16 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 9.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1138/17 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1573/17 Ορίζεται για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης στις 5.7.21, 9 

π.μ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγουσας. 

 

1616/17 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση εκατέρωθεν Ονομ. 

Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εντός 45 

ημερών από 6.4.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 10.11.21, 11 

π.μ. 

  

1685/18 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 29.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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2250/18 Επαναορίζεται  γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1478/19 Υπάρχει στο φάκελο του Δικαστηρίου επιστολή απόσυρσης της 

αγωγής εναντίον όλων των Εναγομένων, χωρίς έξοδα. Να 

επιβεβαιώσουν οι συνήγοροι των Εναγομένων ότι συμφωνούν. 

 

2023/19 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρησης Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 31.5.21 και για επιθεώρηση των 

εγγράφων μέχρι 30.6.21. Ακολούθως, τυχόν αίτηση συνένωσης 

της παρούσας με άλλην αγωγή να καταχωρηθεί και να ορισθεί 

στις 15.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2245/19 Η αίτηση ημερ. 2.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

€210 συν ΦΠΑ υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2 πληρωτέα στο τέλος της δίκης. 

 

3362/19 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη) ενώπιον του Δικαστηρίου 

στις 6.4.21, 8꞉45 π.μ. 

 

3797/19 Εκδίδεται Διάταγμα για εκατέρωθεν καταχώρησης Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 31.5.21 και για επιθεώρηση των 

εγγράφων μέχρι 30.6.21. Ακολούθως, η αίτηση για 

περισσότερες και καλύτερες λεπτομέρειες να καταχωρηθεί και 

να ορισθεί στις 15.9.21, 9 π.μ. για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

4176/19 Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 9 

π.μ. 
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1060/20 Παραμένει για απόδειξη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 

9꞉15 π.μ. 

 

1352/20 Υπάρχει e-mail ημερ. 4.4.21 από κ. Παναγιώτη Μικέλλη για 

ενημέρωση ότι η αγωγή έχει διευθετηθεί μέσω αναδιάρθρωσης 

και τα έξοδα έχουν πληρωθεί. Να επιβεβαιώσουν οι συνήγοροι 

της Ενάγουσας αν αποσύρουν την αγωγή ως διευθετηθείσα. 

 

3299/20 Η αίτηση ημερ. 18.11.20 παραμένει για χειρισμό (ακρόαση με 

γρ. αγορεύσεις) στις 6.4.21 9 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 6/4/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 
 

293/01 

 

Εξακολουθεί να φαίνεται ανεπίδοτη η αίτηση. Εάν πράγματι δεν 

επιδόθηκε, τότε ορίζεται τελ. φορά στις 5.7.21, 9 π.μ. 

 

408/03 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 

9꞉10 π.μ.. 

 

335/09 Η μονομερής αίτηση ημερ. 22.12.21 θα εγκριθεί χωρίς έξοδα. 

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του Αιτητή στο Δικαστήριο. 

 

1148/11 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 

9꞉20 π.μ. 

 

2004/12 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 10.11.21, 11 π.μ. Ένσταση των 

Καθ’ων να καταχωρηθεί μέχρι 10.9.21. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 
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244/13 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 9 

π.μ. Να προσέλθει ο Διαχειριστής. 

 

314/13 

 

Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής και ορίζεται στις 15.9.21, 10 π.μ. 

για ενδιάμεσους και/ή τελικούς λογαριασμούς. 

 

1284/13 

 

Παρατείνεται ο χρόνος για ένσταση κατά 1 βδομάδα από 6.4.21. 

Ορίζεται γι’ακρόαση η αίτηση στις 29.10.21, 11 π.μ. Οι Καθ’ων 

να είναι παρόντες. 

  

8/16 

 

Επαναορίζεται γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 11.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

361/20 

 

 Εξακολουθεί να φαίνεται ανεπίδοτη η αίτηση. Εάν πράγματι δεν 

επιδόθηκε, τότε ορίζεται τελ. φορά στις 4.6.21, 9 π.μ. 

 

147/21 

 

Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 6.4.21, 

9꞉45 π.μ. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 5/4/21, ώρα 12:30 π.μ. 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


