
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  2/4/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

773/19 – Αίτηση ημερ. 19.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 3.6.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 17.5.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

940/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 2.6.21 η πλευρά του Ενάγοντα και των Εναγομένων 

αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) 

προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή 

έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2.6.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια.  

 

 

 



 

 

948/16 – Αίτηση ημερ. 26.8.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 3.6.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 17.5.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

 

395/07 – Αίτηση ημερ. 23.12.20 

Η αίτηση αναφορικά με τους Εναγομένους 2 – 4 (Καθ΄ ων η αίτηση) ορίζεται για 

οδηγίες στις 3.6.21 και ώρα 9:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και 

αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αίτησης για τους Εναγομένους 2 – 4.  Την ίδια ημέρα για επίδοση η 

αίτηση για τον Εναγόμενο 1.  

 

 

1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων 1, 2 

αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως ως η παράγραφος 2(1) (Α-Γ) της ένορκης 

δήλωσης της Χρυσοβαλάντω Αγά – Τ. 3 – ημερομηνίας 9.3.21.  Περαιτέρω εναντίον 

του Εναγομένου 2 εκδίδεται διάταγμα ως η ένορκη δήλωση της Χρυσοβαλάντω Αγά 

ημερ. 9.3.21 παράγραφος 2 Α.  

 

285/14 – Αίτηση ημερ. 23.12.20 

Η αίτηση αναφορικά με τους Καθ΄ ων η αίτηση 2, 5 ορίζεται για οδηγίες στις 2.6.21 

και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να 

παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης για τον Καθ΄ ου η Αίτηση 2 και 5.  Η αίτηση ορίζεται για επίδοση για τον Καθ΄ 

ου η Αίτηση 3 στις 2.6.21.  Η επίδοση στον Καθ΄ ου η Αίτηση 3 δεν κρίνεται καλή 

καθώς δεν επιδόθηκε προσωπικά η αίτηση.  Οι καθ΄ ου η αίτηση 2 και 5 παρόντες 

στο Δικαστήριο στις 2.6.21.  

 

 

 

 



2540/19 – Αίτηση ημερ. 14.7.20 

Η υπόθεση και η αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 5.4.21 και ώρα 9:30.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

3579/16 – Αίτηση ημερ. 23.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 14.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

1823/20 – Αίτηση ημερ. 23.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 5.4.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη. 

 

3141/12 

Η σημερινή ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 24.9.21 και 

ώρα 11:30.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

1361/19 – Αίτηση ημερ. 6.10.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 1, 2, 3 – Αιτητών και 

εναντίον των Εναγόντων – Καθ΄ ων η Αίτηση 1 έως 5 αλληλεγγύως και/ή 

κεχωρισμένως όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική 

κλίμακα και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

137/20  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.5.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη  πλευρά αυθημερόν. Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή.  

 

125/20 

Η αίτηση αναφορικά με τον Καθ΄ ου η Αίτηση 3 ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.21 και 

ώρα 9:00.  ΄Ενσταση από τον Καθ΄ ου η Αίτηση 3 να καταχωρηθεί μέχρι τότε και 



αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αίτησης.  Στις 18.5.21 για επίδοση στους Καθ΄ ων η Αίτηση 1, 2, 4. 

 

 

804/20 – Αίτηση ημερ. 27.10.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα – Αιτητή και εναντίον των 

Εναγομένων 1, 2 – Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως αυτά 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω 

αγωγή.  

 

2566/19 – Αίτηση ημερ. 17.9.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα – Αιτητή και εναντίον των 

Εναγομένων 1 – 3 Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως αυτά 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω 

αγωγή. 

 

 

1040/19 – Αίτηση ημερ. 16.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 27.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

2470/17 – Αίτηση ημερ 16.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 26.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  


