
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  26.2.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30.4.20 

και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις 

που είναι ορισμένες την  26.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

 

59/13 

Ακρόαση 26.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

814/13 (αίτηση ημερ. 16.2.21) 

Η αίτηση ημερ. 16.2.21 απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης 

νέας, χωρίς έξοδα  

 

1480/13 

Ακρόαση 8.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

1927/13 

Ακρόαση 13.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση  είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

30/14 

Ακρόαση 17.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

3024/14 

Ακρόαση 13.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 
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Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2331/15 

Ακρόαση 22.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

799/17 

Ακρόαση 8.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2085/19 (αίτηση ημερ. 28.8.20) 

Η αίτηση ορίζεται στις 26.5.21 για οδηγίες, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης Απαίτησης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των αιτητών 

 

2504/19 (αίτηση ημερ. 12.6.20) 

Η αίτηση ημερ. 12.6.20 ορίζεται για απόδειξη στις 4.6.21, ώρα 08.45 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης από τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 μέχρι την 

31.5.21. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης Υπεράσπισης των Εναγομένων 1, 2 και 3 

επεκτείνεται μέχρι την 31.5.21 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των Αιτητών 

– Εναγόντων 

 

983/20  

(αίτηση ημερ. 3.9.20)  

Οδηγίες 2.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς των Εναγομένων επεκτείνεται μέχρι 

και την 29.3.21. 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης, σε καμία περίπτωση εις βάρος 

των Εναγόντων – αιτητών 
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(αίτηση ημερ. 21.9.20) 

Η αίτηση ημερ. 21.9.20 ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τους Καθ΄ ων η αίτηση 1 

και για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση 2 την 2.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης 

 

1093/20 (αίτηση ημερ. 24.9.20) 

Η αίτηση ημερ. 24.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 4.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1127/20 (αίτηση ημερ. 6.11.20) 

Οδηγίες 2.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των Αιτητών 

– Εναγόντων  

 

1162/20 

Οδηγίες 21.5.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1638/20 (αίτηση ημερ. 6.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 6.11.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 3.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

Αρ. Αίτησης 27/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση  
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Η θεραπεία υπό στοιχείο Α του αιτητικού μέρους της Αίτησης, απορρίπτεται. 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών παρατείνεται 

για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 

διατάγματος. 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 7 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γενική Αίτηση 211/13 (αίτηση ημερ. 6.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 6.11.20 αναβάλλεται για οδηγίες προγραμματισμό στις 24.5.21, ώρα 

09.00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων στη Γενική Αίτηση 1 και 2 το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της  

 

Γεν. Αίτηση 503/09 (αίτηση ημερ. 6.11.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την  31.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


