
 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20.7.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1759/19 Η αίτηση ημερ. 11.10.2019 απορρίφθηκε στις 12.6.2020 με 

έξοδα προς όφελος των αιτητών. 

 

1037/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 23.11.2020, η ώρα 09.00.  Η 

ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων απ’  όλες τις 

πλευρές να διενεργηθεί μέχρι τότε. 

 

365/18 Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 26.3.2021, η ώρα 10.30. 

 

2105/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 4.12.2020, η ώρα 09.00.  Όλες οι 

πλευρές (εκτός από τον εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενο 1 ο οποίος 

καταχώρισε στις 18.5.2020 κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας) να καταχωρίσουν μέχρι τότε ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

5232/15 Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 18.3.2021, η ώρα 10.30. 

 

4302/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2.10.2020, η ώρα 09.00.  

Απάντηση στην Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

3641/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 19.3.2021, η ώρα 10.30. 

 

3071/12 Η αίτηση ημερ. 30.1.2020 ορίζεται εκ νέου για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) στις 9.11.2020, η ώρα 09.00.  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

277/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.7(α) και (β) της αίτησης. 

 

105/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.Α της αίτησης. 

 

279/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παγραρ.11Α της αίτησης. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

6/20 Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες  για τους Καθ’  ων η αίτηση 2, 4, 5, 

6 και 7 στις 25.11.2020, η ώρα 09.00.  Ένσταση από τους Καθ’  

ων η Αίτηση 2,4, 5, 6 και 7 μέχρι τότε.  Ορίζεται για επίδοση στους 

Καθ’  ων η Αίτηση 1, 3, 8, 9 και 10 στις 25.11.2020.  

Καταχωρίστηκε σημείωμα εμφάνισης για τους Καθ’  ων η Αίτηση 

5, 6 και 7 στις 10.6.2020 και για τους Καθ’  ων η Αίτηση 2 και 4 

στις 8.7.2020. 
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ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

172/16 Η Αίτηση ημερ. 7.11.2019 ορίζεται για επίδοση στις 4.12.2020, η 

ώρα 09.00 (τελευταία φορά). 

 

 

3/18 Η Αίτηση ημερ. 28.1.2020 ορίζεται για οδηγίες 10.11.2020, η      

ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

 


