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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 3/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

6625/12 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στο Δικαστήριο στις 3.6.21, 9꞉45 

π.μ. για ουσιαστική μνεία ή/και ορισμό της ακρόασης. 

 

7813/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής, ορισμένη στις 9 π.μ., για 

τελικές αγορεύσεις. Να προσέλθουν οι συνήγοροι. 

 

7672/14 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 30.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3474/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 7.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

3495/16 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.6.21, 9 

π.μ. 

 

5842/16 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

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

 

1026/18 Παραμένει για χειρισμό η αίτηση έρευνας αναφορικά με τους 

Καθ’ων 2 και 3.ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.6.21, 9꞉15 π.μ. 

Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

723/19 Έχουν καταχωρηθεί οι Ονομαστικοί Κατάλογοι Μαρτύρων και η 

Σύνοψη Μαρτυρίας εκατέρωθεν. Ορίζεται για ακρόαση β΄σει 

προγράμματος Δικαστηρίου στις 22.12.21, 11 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 3/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

1074/12 Κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος αναβολής της ακρόασης από 

τη συνήγορο των Καθ’ων και μη υπάρχουσας ένστασης από 

πλευράς συνηγόρου των Αιτητών, η ακρόαση αναβάλλεται από 

το Δικαστήριο για τις 4.11.21, 10 π.μ. Οποτεδήποτε υπάρξει 

διευθέτηση ενωρίτερα, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά. Έξοδα στην πορεία. 

 

1671/12 Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος της συνηγόρου της Αιτήτριας, 

η αίτηση έρευνας ημερ. 14.5.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 

ως εξοφληθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα. Δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία στο Δικαστήριο στις 3.6.21. 

 

3261/12 Εκκρεμεί για 1η εμφάνιση η αίτηση ημερ. 12.4.21. Έχει ήδη 

καταχωρηθεί την 1.6.21 η θέση του Επαρχ. Κτηματολογικού 

Λειτουργού Λ/σιας περί μη ύπαρξης ένστασης στην αίτηση και η 

ενημέρωση για τα εμπράγματα βάρη που προηγούνται ή 

έπονται στο επίδικο ακίνητο. Παραμένει όμως για χειρισμό 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 3.6.21, 9꞉30 π.μ., για να ελέγξει 

το Δικαστήριο αν θα εμφανισθεί ο  Εναγόμενος / Καθ’ου για να 

ενστεί στην αίτηση. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

 

Διαχ. 661/13 Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 1.6.21 της συνηγόρου 

του Διαχειριστή, εγκρίνω το αίτημα αναβολής της δικασίμου 

ημερ. 3.6.21 και επαναορίζω την αίτηση στις 3.11.21, 9 π.μ. Ο 

Διαχειριστής να είναι τότε παρών στο Δικαστήριο. Χωρίς έξοδα 

η δικάσιμος 3.6.21. 

274/20  
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Ρηματική 

Διακοίνωση 

12/21 

 

Συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη στις 11 π.μ. 

268/21 Επιλαμβάνομαι εκτάκτως της αίτησης αυτής, λόγω απουσίας 

της φυσικής δικαστού. Επαναορίζεται για οδηγίες η αίτηση 

ημερ. 16.4.21 στις 25.6.21, 9 π.μ. 

 

  

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 2/6/21, ώρα 9:20 π.μ..  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


