
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  

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

 

Υποθέσεις ημερ. 12/10/21 

1.  Αγωγή αρ. 1067/11 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για τη συνέχιση 

της ακρόασης η ώρα 11 π.μ. 

2.  Αγωγή αρ. 4730/13 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18/2/2022 η ώρα 11 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 3538/14 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, με σκοπό τη διευθέτηση, στις 

8/12/21 η ώρα 9 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 4445/14 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28/2/2022 η ώρα 11 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 6690/14 

Άδεια δίδεται. Η Αγωγή και η Ανταπαίτηση απορρίπτονται 

ανεπιφύλακτα, ως εξωδίκως διευθετηθείσες.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 

6.  Αγωγή αρ. 688/15 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 10/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 6927/15 

Αίτηση ημερ. 12/3/20 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 



8.  Αγωγή αρ. 4113/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, με σκοπό τη διευθέτηση, την 

1/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 4274/15 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

10.  Αγωγή αρ. 594/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

στις 10/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 774/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 10/5/22 

η ώρα 11 π.μ. Χωρίς έξοδα. 

12.  Αγωγή αρ. 2120/16 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11.  

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

13.  Αγωγή αρ. 2922/16 

Αίτηση ημερ. 3/3/21: Η Αίτηση απορρίπτεται. 

Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

14.  Αγωγή αρ. 4655/16 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

15.  Αγωγή αρ. 5861/16 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

στις 11/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

16.  Αγωγή αρ. 1319/17 

Δικηγόροι και διάδικοι  να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

17.  Αγωγή αρ. 1323/17 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

18.  Αγωγή αρ. 3422/17 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, με σκοπό τη διευθέτηση, την 

1/2/22 η ώρα 9 π.μ.  

19.  Αγωγή αρ. 83/18 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Όλες οι πλευρές να καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 



20.  Αγωγή αρ. 1130/18 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 10/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

21.  Αγωγή αρ. 2813/19 

Η υπόθεση αναβάλλεται ενόψει του ότι το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση στην αγωγή αρ. 

1067/11. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11/5/2022 η ώρα 11 π.μ. 

22.  Αγωγή αρ. 64/20 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16/11/21 η ώρα 8.30 π.μ.  

23.  Αγωγή αρ. 2581/20 

Αίτηση ημερ. 25/11/20 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου. 

 

Εκ συμφώνου εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης 

και επιθεώρησης εγγράφων. Η Ενάγουσα να καταχωρήσει 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εντός 30 ημερών και στη συνέχεια 

ο εναγόμενος να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εντός 30 ημερών.  

Για τη διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28. 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

24.  Αγωγή αρ. 3488/20 

Αίτηση ημερ. 25/2/21 

Η Αίτηση απορρίπτεται.  

Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

25.  Αγωγή αρ. 3526/20 

Αίτηση ημερ. 25/2/21 

Η Αίτηση απορρίπτεται.  

Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

 



26.  Αγωγή αρ. 113/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

27.  Αγωγή αρ. 218/21 

Αίτηση ημερ. 15/4/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο.  

28.  Αγωγή αρ. 299/21 

Αίτηση ημερ. 15/4/21 

Η Αίτηση απορρίπτεται.  

Τα έξοδα της Αίτησης επιδικάζονται εναντίον των Εναγομένων. 

29.  Αγωγή αρ. 836/21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο για απόδειξη. 

30.  Αγωγή αρ. 1199/21 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη την 1/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

31.  Γεν. Αίτηση 149/21 

Το αίτημα εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 16/11/21 η ώρα 8.30 π.μ. 

32.  Διαχείριση αρ. 63/21 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

33.  Διαχείριση αρ. 558/13 

Ορίζεται για οδηγίες 1/2/22 η ώρα 9 π.μ. 

Τελικοί λογαριασμοί μέχρι τότε. 

34.  Διαχείριση αρ. 675/13 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

35.  Διαχείριση αρ. 679/19 

Δικηγόρος και διαχειριστής να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο. 

 


