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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 10/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

11732/91 Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης ανανέωσης του ΜΕΜΟ 

που εκκρεμεί, ως αναφέρουν οι συνήγοροι των Αιτητών στο 

ηλεκτρονικό τους μήνυμα ημερ. 5.5.21, νοουμένου ότι θα 

εντοπιστεί ο φάκελος και θα τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 

10.5.21. Παρακαλώ να απευθυνθούν στο Πρωτοκολλητείο οι 

Αιτητές. [Επισημαίνω ότι η άδεια εκτέλεσης φαίνεται να είχε 

δοθεί από τον αδελφό Δικαστή Ν. Γεωργιάδη, Ε.Δ.. 

Ενδεχομένως να είναι ενώπιον του ο φάκελος και για την αίτηση 

ανανέωσης του ΜΕΜΟ.] 

 

14085/03 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας, ημερ.6.5.20, η οποία επιδόθηκε στις 

29.6.20 και πληροφορούσε τον κλητευθέντα για τη δικάσιμο 

ημερ. 30.9.20. Ωστόσο, στις 30.9.20, η αδελφή Δικαστής που 

χειριζόταν τότε την υπόθεση, διέταξε νέα επίδοση της αίτησης 

και την όρισε στις 30.11.20 για το σκοπό αυτό. Παρατάθηκε ο 

χρόνος για επίδοση μέχρι 3.2.21 και αναβλήθηκε αυτόματα από 

το Πρωτοκολλητείο, λόγω lockdown, για τις 10.5.21. Εάν δεν 

προσκομιστεί νέο επιδοτήριο μέχρι 10.5.21 για την εν λόγω 

δικάσιμο, τότε η αίτηση θα οριστεί τελευταία φορά στις 

14.10.21, 9 π.μ. για επίδοση. 

 

9717/05 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά από τους Αιτητές 

μέχρι 10.5.21, 9 π.μ. εάν έχει υπάρξει κατάληξη των 

συζητήσεων των διαδίκων για την έκδοση εκ συμφώνου 
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διατάγματος στην αίτηση έρευνας ημερ. 5.8.19 και, αν ναι, τότε 

να προσέλθουν στο Δικαστήριο στις 10 π.μ.. Εάν όχι, τότε η 

αίτηση θα οριστεί γι’ ακρόαση στις 25.10.21, και η ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 10.9.21 και τα έξοδα στην πορεία. 

 

1930/12 Εκδίδεται μονομερώς διάταγμα garnishee order nisi ως το 

αιτητικό Α της αίτησης και ορίζεται για επίδοση στους 

Μεσεγγυούχους και επιστρεπτέο στις 11.6.21, 9 π.μ.  Εάν θα 

καταχωρηθεί ξεχωριστή διά κλήσεως αίτηση με αιτητικά 

κατάσχεσης και πληρωμής του ποσού στο οποίο αφορά το 

garnishee order nisi, δίδω άδεια όπως αυτή οριστεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου στις 11.6.21, 9 π.μ., ώστε να επιδοθεί στον 

Ενάγοντα και στους Μεσεγγυούχους μέχρι τότε. 

 

1048/13 Ορίζεται, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, στις 25.10.21, 11 

π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

3917/13 Ο φάκελος της παρούσας δεν τέθηκε ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου για τις 10/5/21. Ν’ αποταθούν οι διάδικοι στο 

Πρωτοκολλητείο. 

 

4421/13 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 14.5.20, για προγραμματισμό 

ακρόασης. Ορίζεται στις 14.10.21, 9 π.μ., για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

  

7897/13 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 26.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Εάν οποτεδήποτε 

μέχρι τότε, επέλθει συμβιβασμός, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

607/14 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 3.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Εάν οποτεδήποτε 

μέχρι τότε, επέλθει συμβιβασμός, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 
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ηλεκτρονικά. 

 

4677/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 27.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Εάν οποτεδήποτε 

μέχρι τότε, επέλθει συμβιβασμός, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

4968/15 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

2291/16 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 14.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. Εάν οποτεδήποτε 

μέχρι τότε, επέλθει συμβιβασμός, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. 

 

2151/17 Εκκρεμεί η αίτηση έρευνας ημερ.14.7.2020 κατά των Καθ’ων 1 

και 6. Η Καθ’ης 6 καταχώρησε ένσταση στις 15.2.21, ενώ για 

την Καθ’ης 1 δεν εντοπίζεται ένσταση στο φάκελο ούτε όμως 

επιδοτήριο. Ορίζεται ακόμη μία φορά για οδηγίες η αίτηση για 

Καθ’ης 6 στις 18.10.21, 9 π.μ. και για επίδοση στην Καθ’ης αρ. 

1 την ίδια ημέρα και ώρα.  

Εκκρεμεί επίσης για οδηγίες η αγωγή κατά των Εναγομένων 3 

και 4. Επαναορίζεται για οδηγίες στις 18.10.21, 9 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής και της αίτησης ως ανωτέρω. 

 

2388/17 Έχουν συμπληρωθεί τα τροποποιημένα δικόγραφα. Ορίζεται 

για ακρόαση η αγωγή στις 19.10.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2507/17 Η αίτηση ημερ. 19.11.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 28.9.21, 9 π.μ. Η κυρίως αίτηση ημερ. 27.12.18 

και η αίτηση ημερ. 12.4.19 παραμένουν για οδηγίες στις 
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28.9.21. Έξοδα στην πορεία των αιτήσεων. 

 

665/18 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 45 ημερών 

από 10.5.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1790/18 Ορίζεται για ακρόαση η αγωγή στις 16.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1861/18 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 45 ημερών 

από 10.5.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 15.12.21, 11 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2282/18 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδα της.   

1109/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων Εναγομένων κατά 1 μήνα από 10.5.21. Δίδεται 

ακολούθως παράταση χρόνου για εκατέρωθεν επιθεώρηση των 

αποκαλυφθέντων εγγράφων μέχρι 9.7.21. Παρατείνεται και η 

προθεσμία για εκατέρωθεν Ονομ. Καταλόγους Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας μέχρι 11.10.21 και ορίζεται στις  13.12.21, 

11 π.μ. για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Ενάγουσας. 

 

1491/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, 

στις 14.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1784/19 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 23.7.2020. Είχε δοθεί χρόνος για 

ένταση του Καθ’ου μέχρι 10.5.21. Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 

30.6.21 και ορίζεται γι’ακρόαση στις 18.10.21, 10꞉30 π.μ. Ο 
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Καθ’ου να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 18.10.21, δεν 

απαιτείται όμως να είναι παρών στις 10.5.21. 

 

2051/19 Εκδίδονται Διατάγματα για εκατέρωθεν καταχώριση Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 10.5.21 και 

ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για επιθεώρηση των 

εγγράφων αυτών. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 

14.10.21, 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

4176/19 Παραμένει για απόδειξη στις 10.5.21, 9 π.μ., εφόσον 

εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο καταχωρημένη Ε/Υ. 

 

312/20 Η αγωγή ορίζεται τελ. φορά για απόδειξη στις 29.6.21, 9 π.μ., 

εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 25.6.21. Έξοδα στην πορεία, 

όχι εναντίον Αιτήτριας.  

            

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 10/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

1053/99 Το Πρωτοκολλητείο (και οι Αιτητές, νοουμένου ότι έχουν 

επικοινωνία με τον Καθ’ου 3), να ειδοποιήσουν τον Καθ’ου 3 ότι 

η αίτηση έρευνας ημερ. 3.3.20, επαναορίζεται στις 19.10.21, 11 

π.μ., για ακρόαση της αίτησης και ότι του δίδεται χρόνος για 

καταχώριση ένστασης στην αίτηση μέχρι 30.6.21. Τα έξοδα 

στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο 

στις 10.5.21. 

 

69/13 Η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 14.10.21, 9 π.μ. Τυχόν 

Ενδιάμεσοι και/ή τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. Ο Διαχειριστής 

να είναι παρών στις 14.10.21, μαζί με τον συνήγορό του. 
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1390/13 Η αίτηση έρευνας ημερ. 3.3.20, επαναορίζεται στις 21.10.21, 11 

π.μ., για ακρόαση της αίτησης και δίδεται χρόνος στους Καθ’ων 

για καταχώριση ένστασης στην αίτηση μέχρι 30.6.21. Τα έξοδα 

στην πορεία. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο 

στις 10.5.21. Έξοδα στην πορεία. 

  

1897/13 Η αίτηση έρευνας ημερ. 20.2.20, επαναορίζεται στις 22.10.21, 

11 π.μ., για ακρόαση της αίτησης. Δεν απαιτείται φυσική 

παρουσία στο Δικαστήριο στις 10.5.21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1907/13 Η αίτηση έρευνας ημερ. 4.2.20, επαναορίζεται στις 20.10.21, 11 

π.μ., για ακρόαση της αίτησης. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 

στο Δικαστήριο στις 10.5.21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Διαχ. 73/14 Η υπόθεση ήταν ορισμένη στις 3.2.21 και αναβλήθηκε αυτόματα 

από το Πρωτοκολλητείο λόγω πανδημίας και lockdown, για 

χειρισμό στις 10.5.21. Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του 

Διαχειριστή, αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 18.10.21, 9 

π.μ., για να καταχωρηθεί μέχρι τότε η Απογραφή Περιουσίας 

και οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί διαχειρίσεως, οι οποίοι δεν 

φαίνεται στο φάκελο να καταχωρήθηκαν μέχρι σήμερα. Ο 

Διαχειριστής να είναι στο Δικαστήριο στις 18.10.21, 9 π.μ.. 

   

Διαχ. 283/15 Ορίζεται για τελικούς λογαριασμούς στις 14.10.21, 9 π.μ. Ο 

Διαχειριστής να είναι τότε παρών. Δεν απαιτείται η παρουσία 

του στο Δικαστήριο στις 10.5.21. 

 

64/21 Η αίτηση ημερ. 4.3.21 ορίζεται για επίδοση στην Καθ’ης η 

αίτηση στις 14.10.21, 9 π.μ. 

 

Διαχ. 154/21 Να ενημερωθεί ηλεκτρονικά το Δικαστήριο από τη συνήγορο 

των Καθ’ων 1, 2 και 3  μέχρι 10.5.21, 9 π.μ., για τυχόν αίτημα 

παράτασης χρόνου καταχώρισης ένστασης στην αίτηση ή αν 
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αποδέχεται την έκδοση Διατάγματος ως η αίτηση. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο 

στις 10.5.21.  

 

216/21 Με βάση την Ε/Δ που συνοδεύει την αίτηση ημερ. 6.4.21 για 

οδηγίες, το Δικαστήριο δίδει άδεια όπως μην δημοσιευθεί η 

κυρίως αίτηση ημερ. 6.4.21 η οποία αφορά σε μείωση 

κεφαλαίου, εφόσον οι μόνοι πιστωτές που βεβαιούται από τους 

ελεγκτές (βλ. Τεκμήριο 7) ότι υπάρχουν έχουν ήδη δώσει τις 

γραπτές συγκαταθέσεις τους (βλ. Τεκμήρια 8 και 9) για την 

αιτούμενη μείωση του κεφαλαίου. Κατ’ακολουθίαν, το 

Δικαστήριο εγκρίνει την κυρίως αίτηση ημερ. 6.4.21, ως τα 

αιτητικά 1.Α), Β), Γ) της εν λόγω αίτησης, χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 10.5.21. 

 

266/21 Έχω διεξέλθει την κυρίως αίτηση τροποποίησης του Ιδρυτικού 

Εγγράφου της Αιτήτριας. Κρίνω αναγκαίο όπως με 

Συμπληρωματική Ε/Δ η Αιτήτρια προσκομίσει οποιοδήποτε 

έγγραφο που να αποδεικνύει το συσχετισμό του πιστωτή, 

εταιρείας CAFE ACTION M.F.Ltd, με την εταιρεία GRANDWIND 

LTD ή/και με το πρόσωπο που φαίνεται να δίνει τη 

συγκατάθεσή του με το ηλεκτρονικό μήνυμα ως το  Παράρτημα 

Ζ, διότι δεν είναι εμφανής στην όψη της αλληλογραφίας η 

σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του αναφερόμενου πιστωτή και 

των προσώπων αυτών. Δίδω χρόνο 14 ημερών για την 

καταχώριση της εν λόγω Συμπληρωματικής Ε/Δ και ορίζεται για 

οδηγίες η αίτηση στις 27.5.21, 9 π.μ.  

 

  

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 6/5/21, ώρα 13:15 π.μ.   

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


