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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 8/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

2850/11 Δεν φαίνεται στο φάκελο να υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα. 

2956/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση ορισμένη στις 11 π.μ. 

1155/14 Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της παρούσας. Επαναορίζεται 

βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 16.11.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

175/16 Εκκρεμεί αίτηση έρευνας ημερ. 15.4.21,η οποία φαίνεται στο 

φάκελο ότι έχει επιδοθεί. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

διάδικοι για οδηγίες στις 8.6.21, 9꞉20 π.μ. 

 

5255/16 Δεν παρέχεται χρόνος έναρξης της παρούσας. Επαναορίζεται 

βάσει προγράμματος Δικαστηρίου για ακρόαση στις 22.11.21, 

11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2334/17 Κατόπιν αιτήματος αναβολής των συνηγόρων της Ενάγουσας, 

στο οποίο δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος των Εναγομένων, η 

ακρόαση αναβάλλεται για τις 24.11.21, 11 π.μ.. Χωρίς έξοδα η 

δικάσιμος ημερ. 7.6.21. 

 

4656/17 Σε συνέχεια της Κλήσης για Οδηγίες ημερ. 26.11.2020 και 

εφόσον έχει καταχωρηθεί Παράρτημα Τύπου 25 στις 14.5.21 

από τους συνηγόρους του Τριτοδιαδίκου, θα εκδοθεί Διάταγμα 
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για εκατέρωθεν καταχώρηση της Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τριτοδιαδίκου, εντός 45 ημερών 

από 8.6.21 και ακολούθως δίδεται χρόνος 1 μηνός για 

εκατέρωθεν επιθεώρηση των εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν. Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες στις 

8.11.21, 9 π.μ. έξοδα στην πορεία. Την ίδια μέρα και ώρα 

επαναορίζεται για οδηγίες και η υπόθεση μεταξύ Ενάγουσας και 

Εναγομένων. 

 

946/18 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 12.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

246/19 Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι για οδηγίες στις 8.6.21, 

9꞉30 π.μ. 

 

772/20 Εκκρεμεί για απόδειξη η αγωγή εναντίον της Εναγόμενης αρ. 6. 

Η Ε/Δ ημερ. 12.2.21 περί επίδοσης του κλητηρίου στην 

Εναγόμενη αρ. 6 στις 10.2.21, βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου. Η Ε/Δ απόδειξης των γεγονότων έχει καταχωρηθεί 

στο φάκελο του Δικαστηρίου στις 3.6.21. Ως εκ τούτου το 

Δικαστήριο θα προχωρήσει αύριο (8.6.21, 9 π.μ.), στην έκδοση 

απόφασης εναντίον της Εναγομένης αρ. 6 ως η αίτηση ημερ. 

22.3.21 και συγκεκριμένα ως η παρα. 4 της Ε/Δ ημερ. 3.6.21, 

εκτός αν καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης μέχρι τότε. Δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των Εναγόντων.  

 

Για τους Καθ’ων 1 και 2, η αίτηση ημερ. 22.3.21 αποσύρθηκε 

και απορρίφθηκε από 22.4.21 ως φαίνεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου. 
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Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

136/04 Δίδεται άδεια να προσέλθει η συνήγορος του Διαχειριστή στο 

Δικαστήριο στις 8.6.21, 9 π.μ. Να έχει μαζί της και 

φωτοαντίγραφο ταξιδιωτικού εισιτηρίου του Διαχειριστή, για να 

δικαιολογήσει την αυριανή του απουσία. 

  

142/13 Κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος της διαχειρίστριας 

ημερ. 7.6.21, η υπόθεση επαναορίζεται στις 8.1121, 9 π.μ. για 

απογραφή της περιουσίας και ενδιάμεσους ή τελικούς 

λογαριασμούς. 

Χωρίς έξοδα η δικάσιμος 7.6.21. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 7/6/21, ώρα 13:25.  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


