
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. ΔΑΥΙΔ, Π.Ε.Δ. 

2 Ιουνίου, 2021 

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

03.06.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 4594/13 13.12.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή αρ. 8075/13 

 

Η αγωγή όσον αφορά και τους δύο εναγόμενους 

αποσύρεται και απορρίπτεται 

 
Όσον αφορά την Εναγόμενη 1  

καμία διαταγή για έξοδα 
 

Όσον αφορά τον Εναγόμενο 2 τα έξοδα θα 
επιβαρυνθεί η πλευρά των Εναγόντων όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 
από το Δικαστήριο 

 

Αγωγή αρ. 6047/16 

(κλήση για οδηγίες ημερ. 

12.09.20) 
 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 12.09.20  

αποσύρεται και απορρίπτεται 

Η επιφύλαξη σημειώνεται 
  

Αγωγή αρ. 5880/16 
(αίτηση ημερ. 16.04.21) 

07.06.21 και ώρα 09:30 π.μ.  
για εξέταση η αίτηση ημερ. 16.04.21 

Δυνατότητα καταχώρισης συμπληρωματικής ένορκης 
δήλωσης μέχρι τότε 

 

Αγωγή αρ. 3390/17 21.09.21 και ώρα 09:30 π.μ. για οδηγίες 
Χωρίς έξοδα 

 

Αγωγή αρ. 345/17 

(αιτήσεις ημερ. 05.04.18 
και 16.11.20) 

 

06.10.21 και ώρα 10:00 π.μ.  

για ακρόαση η αίτηση ημερ. 16.11.20 και 
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 05.04.18 

Έξοδα στην πορεία 
 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 125/21 

(αίτηση ημερ. 31.05.21) 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της αιτήσεως στην 

απουσία των συνηγόρων 

Η ημερομηνία 11.06.21 να αγνοηθεί 
 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 554/17 
(αίτηση ημερ. 18.01.21) 

04.10.21 και ώρα 09:20 π.μ.  
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 18.01.21 



 
Σημείωση 1: Σε σχέση με την Γενική Αίτηση αρ. 525/17, το Δικαστήριο 

θα της επιληφθεί στις 09:00 π.μ.. στην παρουσία των συνηγόρων.  
 

Σημείωση 2: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 1245/21, το Δικαστήριο θα της 
επιληφθεί στις 09:30 π.μ.. στην παρουσία των συνηγόρων.  

 
Σημείωση 3: Σε σχέση με την Αγωγή αρ. 3945/12, το Δικαστήριο θα της 

επιληφθεί στις 10:30 π.μ., στην παρουσία των συνηγόρων.  
 

 

 

Δυνατότητα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 656/18 
(αναφορικά με την αγωγή 

αρ. 2935/16) 

15.09.21 και ώρα 09:30 π.μ.. για επίδοση  
στους Εκκαθαριστές της εταιρείας  

και στον Επίσημο Παραλήπτη 


