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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 13/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

4255/10 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 18.3.21, για ανανέωση του ΜΕΜΟ 

ΕΒ2061/2011 κατά Εναγομένου αρ. 3. Η Ειδοποίηση 

Κτηματολογίου έχει ήδη καταχωρηθεί στο φάκελο του 

Δικαστηρίου στις 29.3.21. Η αίτηση θα εγκριθεί από το 

Δικαστήριο  ως το αιτητικό αυτής, χωρίς έξοδα. Δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία των Αιτητών στο Δικαστήριο στις 13.5.21. 

 

889/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής ορισμένη στις 11  π.μ. 

2911/12 Σχετική η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ συνηγόρων και 

Δικαστηρίου που υπάρχει στο φάκελο του Δικαστηρίου 

αναφορικά με το αίτημα αναβολής της ακρόασης. Ορίζεται στις 

8.7.21, 9 π.μ. για ουσιαστική μνεία και/ή δήλωση συμβιβασμού. 

Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 13.5.21, εφόσον αυτή ακυρώθηκε. 

 

8156/13 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 4.10.21, 11 π.μ. Χωρίς έξοδα η δικάσιμος ημερ. 13.5.21, 

εφόσον ήταν γνωστό στους συνηγόρους ότι δεν θα είχε σειρά 

προτεραιότητας για έναρξη. 

 

7817/14 Επαναορίζεται βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση 

στις 3.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 
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767/19 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 13.5.21, 

9꞉30 π.μ. Να είναι παρόντες οι συνήγοροι / Καθ’ου. 

 

2048/19 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 15.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2589/19 Παρατείνεται ο χρόνος για Ονομ. Κατάλογο Μαρτύρων και 

Σύνοψη Μαρτυρίας Εναγομένης κατά 1 μήνα από 13.5.21. Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 16.12.21, 11 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Ενάγοντος. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 13/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

437/09  Επαναορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 20.10.21, 9 π.μ. 

αναφορικά με τους Καθ’ων 6 και 7. Την ίδια μέρα για οδηγίες 

όσον αφορά τον Καθ’ου 3 και η ένστασή του μέχρι 10.9.21. 

Όσον αφορά τον Καθ’ου αρ. 1, η υπόθεση θα παραμείνει 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 13.5.21, 9 π.μ. για χειρισμό. Εάν 

μέχρι τότε δεν υπάρξει εμφάνιση εκ μέρους του ή ηλεκτρονικό 

αίτημα εκ μέρους του για ένσταση, τότε το Δικαστήριο θα 

εκδώσει Διάταγμα εναντίον του ως η αίτηση, όπως ζητούν οι 

Αιτητές με το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ.10.5.21.  

 

107/16 Εξακολουθεί να μην υπάρχει επιδοτήριο στο φάκελο για τους 

Καθ’ων 1 και 3. Επαναορίζεται τελ. φορά για επίδοση στις 

20.10.21, 9 π.μ. Εάν όμως έχει επιδοθεί, τότε να προσέλθουν οι 

συνήγοροι και οι Καθ’ων στο Δικαστήριο στις 13.5.21, 9꞉15 π.μ. 
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Διαχ.726/16 Ο Διαχειριστής να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 13.5.21, 9 

π.μ. 

 

409/19 Σε συνέχεια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που υπάρχουν στο 

φάκελο του Δικαστηρίου, η αίτηση ημερ. 23.10.19 αποσύρθηκε 

και απορρίφθηκε στις 12.5.21, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα και η 

δικάσιμος 13.5.21 ακυρώθηκε. 

 

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 12/5/21, ώρα 11:30 π.μ.   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


