
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον A. N. ΚΟΝΗ, Π.Ε.Δ. κατά 

την 20.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

3660/14  Ορίζεται για Οδηγίες στις 30.11.30 στις 9.00 π.μ. 

   Ε/Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των  

   Εναγόντων να καταχωρηθεί στο μεταξύ.  Έξοδα στην 

   πορεία. 

 

1312/17  Αιτήσεις ημερ. 11.5.20 και 12.5.20.   

   Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17.12.20 στις 9.00 

   π.μ.  Ε/Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους 

   των Εναγόντων-εξ Ανταπαιτήσεως-Εναγομένων και των 

   Εναγομένων-εξ Ανταπαιτήσεως-Εναγόντων να  

   καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Στο ίδιο χρονικό διάστημα 

   να διενεργηθεί επιθεώρηση εγγράφων.  Η   

   Ανταπαίτηση να συνεκδικαστεί μαζί με την Αγωγή. 

   Έξοδα στην πορεία. 

 

1934/19  Αιτήσεις ημερ. 31.10.19 και 15.5.20  

           Η αίτηση ημερ. 15.5.20 επαναορίζεται για Οδηγίες 

   στις 13.11.20 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να   

   καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

   Την ίδια ημερομηνία και ώρα (13.11.20) ορίζεται για 

   Οδηγίες η αίτηση ημερ. 31.10.19.  Έξοδα στην  

   πορεία. 

 

2217/19  Η αίτηση ημερ. 19.11.19 ορίζεται για Απόδειξη στις 

   30.11.20 στις 9.00 π.μ. (τελευταία φορά) εκτός αν 
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   καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 24.11.20. Έξοδα  

   επιφυλάσσονται. 

 

2916/19  Η αίτηση ημερ. 10.6.20 ορίζεται για επίδοση στις  

   16.11.20 στις 9.00 π.μ. 

 

2234/20  Αίτηση ημερ. 8.10.20.  Το προσωρινό διάταγμα  

   επαναορίζεται επιστρεπτέο στις 3.11.20 στις 9.00 π.μ. 

   Την ίδια ημερομηνία και ώρα ορίζονται για επίδοση οι 

   υπόλοιπες θεραπείες επί της αίτησης.  Το προσωρινό 

   διάταγμα σε ισχύ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

294/14  Οι αιτήσεις ημερ. 10.6.20, 19.6.20 και η κυρίως  

   αίτηση ορίζονται για Οδηγίες στις 4.12.20 στις 9.00 

   π.μ. ούτως ώστε κατά την ως άνω ημερομηνία οι  

   συνήγοροι να τοποθετηθούν είτε μέσω ηλεκτρονικών 

   μηνυμάτων είτε με την παρουσία τους στο Δικαστήριο, 

   αναφορικά με το ποια αίτηση θα πρέπει να εκδικαστεί 

   πρώτα, ως επίσης να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της  

   επίδοσης ή όχι της αίτησης ημερ. 10.6.20.  Αν στο 

   μεταξύ δεν έχει επιδοθεί η εν λόγω αίτηση, να γίνει 

   επίδοση στο  μεταξύ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

442/20  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή για 

   έξοδα. 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

2/20   Ορίζεται για Οδηγίες στις 24.11.20 στις 9.00 π.μ.  

   (τελευταία φορά). 
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   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα υπέρ των 

   Αιτητών και σε βάρος των Καθ’ ων η αίτηση. 

 


