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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 23/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

163/14 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 18.5.21 για τροποποίηση κλητηρίου. Δεν 

υπάρχει στο φάκελο επιδοτήριο. Εάν έχει επιδοθεί, να 

εμφανιστούν οι συνήγοροι κανονικά στις 23.6.21, 9 π.μ. Εάν 

όμως δεν έχει επιδοθεί, τότε θα παραμείνει για επίδοση στις 

23.9.21, 9 π.μ. και την ίδια μέρα για οδηγίες η αγωγή. 

 

2154/14 Είναι ορισμένη στις 11 π.μ. για ακρόαση. Εάν όμως θα δηλωθεί 

συμβιβασμός, τότε οι συνήγοροι να προσέλθουν στο 

Δικαστήριο στις 9꞉30 π.μ. 

 

4134/14 Είναι συνεχιζόμενη ακρόαση, ορισμένη για τελικές αγορεύσεις. 

Να προσέλθουν στις 23.6.21, 10 π.μ. οι συνήγοροι. 

 

3594/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση βάσει προγράμματος Δικαστηρίου 

στις 13.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

5552/16 Να προσέλθουν οι συνήγοροι στις 23.6.21, 9꞉15 π.μ. 

3016/17 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 6.5.21 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης Ε/Υ. Ορίζεται για απόδειξη στις 25.10.21, εκτός 

αν καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 22.10.21. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο 

Δικαστήριο στις 23.6.21. 
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1694/19 Ορισμένη στις 9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

2507/19 Να προσέλθουν στις 9꞉45 π.μ. οι συνήγοροι για δήλωση τυχόν 

συμβιβασμού ή/και για οδηγίες. 

 

328/21 Εκκρεμεί δια κλήσεως αίτηση ημερ. 7.5.21 η οποία όμως δεν 

φαίνεται στο φάκελο να έχει επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 

8.7.21, 9 π.μ. (που είναι ορισμένη και άλλη αίτηση στην ίδια 

υπόθεση).  

 

     

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 23/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

881/09 Ορισμένη στις 9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

Διαχ. 656/16 Να προσέλθει ο Διαχειριστής στις 23.6.21, 9 π.μ. 

229/21 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 6.4.21. Να προσέλθουν οι συνήγοροι για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 23.6.21, 9 π.μ. 

 

ΔΑΟ 68/19 Η ένσταση στο ΔΑΟ ημερ. 5.6.20 που καταχώρησε ο πιστωτής 

στις ημερ. 4.6.21 ορίζεται για ακρόαση στις 22.10.21, 9 π.μ. 

Τυχόν ένσταση της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας να 

καταχωρηθεί μέχρι 22.9.21. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 22/6/21, ώρα 13꞉30  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


