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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 20/5/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 

2225/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

8306/13 Προηγείται η συνεχιζόμενη ακρόαση της αγωγής αρ. 2225/12. 

Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της παρούσας. Επαναορίζεται 

για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου στις 10.9.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5862/15 Εγκρίνεται το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά 

στις 18.5.21 από κα Πελαβά. Επαναορίζεται για ακρόαση της 

αγωγής στις 29.10.21, 11 π.μ. 

  

6421/15 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1429/16 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

4570/16 Εξακολουθεί να μην υπάρχει Ένσταση στο φάκελο από 

συνήγορους Ενάγοντα (δικηγ. γραφείο Χριστόδουλος Γ. 

Βασιλειάδης & Σία) στην αίτηση ημερ. 9.11.20 που καταχώρησε 

ο Εναγόμενος 1. Εάν ο Αιτητής επιθυμεί να αιτηθεί απόρριψη 

της αγωγής ως η αίτηση, να προσέλθει στο Δικαστήριο στις 

20.5.21, 9꞉30 π.μ. 
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4659/16 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 2.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

541/17 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 17.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

1627/17 Επαναορίζεται για ακρόαση, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 19.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2425/19 Η αίτηση ημερ. 26.3.21 ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 

22.9.21, 9 π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 10.9.21. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

3636/19 Δίδονται οδηγίες για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας εκατέρωθεν 

εντός 45 ημερών από 20.5.21. Ορίζεται γι’ακρόαση η αγωγή 

στις 25.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3103/20 Δεν φαίνεται στο φάκελο να καταχωρήθηκε οποιαδήποτε 

Απαντητική Ε/Δ από Εναγόμενους / Καθ’ων εντός της 

προθεσμίας που έταξε το Δικαστήριο (ήτοι μέχρι 17/5). Ορίζεται 

για ακρόαση της αίτησης για συνοπτική απόφαση ημερ.3.12.20 

με γραπτές αγορεύσεις και ορίζεται στις 5.10.21, 9 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

          

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 20/5/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

 

2155/12 Να προσέλθουν οσι υνήγοροι / Καθ’ων στις 20.5.221, 9 π.μ. 
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147/14 Δεδομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ημερ. 18.5.21 από κα 

Δέσποινα Γεωργούλα και κα Ευρυδίκη Μαυρομάτη, που 

υπάρχουν στο φάκελο του Δικαστηρίου, το αίτημα αναβολής της 

ακρόασης της αίτησης ημερ. 22.12.20 εγκρίνεται και 

επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 16.9.21, 10 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Τα έξοδα της αίτησης αυτής κρίνω δίκαιο να είναι 

στην πορεία, αλλά όχι εναντίον του Καθ’ου αρ. 2. 

Όσον αφορά την αίτηση έρευνας ημερ. 26.5.20 για τον Καθ’ου 

1, αυτή ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21, 10 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

580/17 Η αίτηση ημερ. 26.5.20 ορίζεται γι’ακρόαση την 1.11.21, 10 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

248/20 Εξακολουθεί να μην υπάρχει απόδειξη επίδοσης της αίτησης 

στο φάκελο του Δικαστηρίου. Αν δεν προσκομισθεί μέχρι 

20.5.21, 9 π.μ., τότε το Δικαστήριο θα απορρίψει την αίτηση ως 

μη επιδοθείσα, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

127/21 Απαιτείται η φυσική παρουσία του συνηγόρου της Αιτήτριας στο 

Δικαστήριο στις 20.5.21, 9 π.μ.  

  

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 19/5/21, ώρα …. : ….   

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


