ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ.
16 Σεπτεμβρίου, 2021

Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της κας Στ. Χατζηγιάννη,
Π.Ε.Δ., την 16.09.2021, ορίζονται ως ακολούθως:
ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

Αγωγή αρ. 7079/12

2.12.21 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Έξοδα στην πορεία σε καμία όμως περίπτωση σε
βάρος των Εναγόντων

Αγωγή αρ. 2751/14

19.11.21 και ώρα 09:00 π.μ. για οδηγίες
Παρατείνεται ο χρόνος για τους ενάγοντες να
καταχωρίσουν την τροποποιημένη απάντηση στις
τροποποιημένες υπερασπίσεις των εναγομένων 1,
2 και 3 μέχρι τότε

Αγωγή αρ. 7809/14

06.05.22 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
Ο Εναγόμενος 6 να καταχωρίσει ένορκη δήλωση
αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε

Αγωγή αρ. 3308/17

24.11.21 και ώρα 09:00 π.μ. για οδηγίες
Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη
μαρτυρίας εκατέρωθεν μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

Αγωγή αρ. 3180/18
(αιτήσεις ημερ. 31.07.20,
25.09.20, 11.02.21,
26.02.21)

Επιφυλάχθηκε απόφαση
στην αίτηση ημερ. 31.07.20
10.11.21 και ώρα 09:00 π.μ.
για οδηγίες οι αιτήσεις ημερ.25.09.20,
11.02.21 και 26.02.21
Ένσταση στην αίτηση ημερ. 11.02.21 να
καταχωριστεί μέχρι τότε
Ένσταση στην αίτηση ημερ. 26.02.21 να
καταχωριστεί μέχρι τότε

Αγωγή αρ. 3077/18
Αγωγή αρ. 1127/18
(αίτηση ημερ. 03.06.21)

05.05.22 και ώρα 10:30 π.μ. για ακρόαση
29.10.21 και ώρα 09:00 π.μ.
για οδηγίες η αίτηση ημερ. 03.06.21
Ένσταση στην αίτηση μέχρι τότε

Διευκρινίζεται ότι εάν μέχρι τότε δεν υπάρχει
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης αναμένεται ότι
οι ενάγοντες-αιτητές θα τοποθετηθούν τελεσίδικα
για την περαιτέρω πορεία της παρούσας αίτησης
Αγωγή αρ. 1046/19
(αίτηση ημερ. 05.09.19)

15.11.21 και ώρα 09:00 π.μ.
για απόδειξη η αίτηση ημερ. 05.09.19
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε

Αγωγή αρ. 1138/19
(αίτηση ημερ. 10.02.21)

Η αίτηση ημερ. 10.02.21 απορρίπτεται
με έξοδα προς όφελος των εναγομένων 1-αιτητών
και σε βάρος των εναγόντων

Αγωγή αρ. 1061/21
(αίτηση ημερ. 26.04.21)

Είναι ήδη ορισμένη για ακρόαση η αίτηση ημερ.
26.04.21 στις 14.10.21

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γενική Αίτηση αρ. 1100/12
(αίτηση ημερ. 27.10.20)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ
29.11.21 και ώρα 09:30 π.μ.
για ακρόαση η αίτηση ημερ. 27.10.20
Ο δικηγόρος των καθ΄ ων η αίτηση να αναλάβει να
παρουσιάσει τους Καθ΄ ων η αίτηση κατά την πιο
πάνω ημερομηνία και ώρα
Έξοδα στην πορεία

