
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

Ενώπιον: Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, Α.Ε.Δ.  

 

 

Υποθέσεις ημερ. 17/9/21 

 

1.  Αγωγή αρ. 930/14 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

2.  Αγωγή αρ. 6428/15  

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

3.  Αγωγή αρ. 2544/16  

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28/3/2022 η ώρα 11 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 686/18  

Ορίζεται για ακρόαση στις 29/3/22 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 2590/19  

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 914/20  

Ορίζεται για απόδειξη στις 19/11/21 η ώρα 9 π.μ. για 

τελευταία φορά. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και σημειώνεται ότι η 

επίδοση της αίτησης δεν φαίνεται να έχει καταχωρηθεί στον 

φάκελο.  

Οι δικηγόροι εντός των επόμενων ημερών να μεριμνήσουν ώστε 

η επίδοση να καταχωρηθεί στον φάκελο του Δικαστηρίου. 

 



7.  Αγωγή αρ. 1106/20  

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

8.  Αγωγή αρ. 2957/20  

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 3457/20  

22/3/21 

Ορίζεται για απόδειξη στις 19/11/21 η ώρα 9 π.μ. για 

τελευταία φορά. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

10.  Αγωγή αρ. 3702/20  

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Οι ενάγοντες να καταχωρήσουν 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

οι εναγόμενοι να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

 



11.  Αγωγή αρ. 751/21  

Για απόδειξη στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

12.  Αγωγή αρ. 752/21  

Για απόδειξη στις 15/12/2021 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

13.  Αγωγή αρ. 902/21 

Η Αίτηση ημερ. 2/6/21 απορρίπτεται. 

Τα έξοδα επιδικάζονται εναντίον του Εναγόμενου 3. 

14.  Αγωγή αρ. 1980/21 

Αίτηση  Προσωρινού Διατάγματος ημερ. 13/8/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

15.  Διαχ. 415/07 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

16.  Διαχ. 309/09 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

17.  Διαχ. 452/20 

Αίτηση ημερ. 24/8/21 

Η Αίτηση πρέπει να επιδοθεί σε όλους τους Κληρονόμους. 

Ορίζεται για επίδοση στις 2/11/21 η ώρα 9 π.μ. 

18.  Γεν. Αιτ. αρ. 206/21 

Αίτηση ημερ. 9/6/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση νοουμένου ότι 

αντικατασταθούν τα τεκμήρια με αντίγραφα βεβαιωμένα από 

τον Πρωτοκολλητή. 

19.  Αίτηση/Έφεση αρ. 277/20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

 


