ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
Αρμόδια: Α. Καθνζαίνπ
Σηλέθωνο: 213 2121789
FΑΥ: 213 2121799
Δ-mail: gr.dioikiseos@nsk.gr
Σατ. Γ/νζη: Αθαδεκίαο 68
Σ.Κ. 10678 - ΑΘΗΝΑ
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Αριθ. Πρωη.: 23110/1002.22
ΠΡΟ:
1.Κηεκαηηθή Υπεξεζία Μεζζελίαο
Αξηζηνκέλνπο 123
Τ.Κ. 24131 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(email: kthmmess@2790.syzefxis.gov.gr)
2. Γηθεγνξηθό Σύιινγν Κππαξηζζίαο
25εο Μαξηίνπ θαη Γεκαξρείνπ
Τ.Κ. 24500
(email: dskypar@gmail.com)
ΚΟΙΝ: Όπωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο

ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για οριζμό ενός (1)
δικηγόροσ ηοσ Δλληνικού Γημοζίοσ ζηην έδρα ηοσ Πρωηοδικείοσ
Κσπαριζζίας για μία ηριεηία.
Σαο ζηέιλνπκε ηελ κε αξηζκό πξωη.23108/1002.22/21-02-2022 πξόζθιεζε
εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο πξνο δηθεγόξνπο, κέιε ηνπ Γικηγορικού σλλόγοσ
Κσπαριζζίας, πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηε δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε
θαη ππεξάζπηζε ηωλ ππνζέζεωλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ελώπηνλ ηωλ
Γηθαζηεξίωλ ή Αξρώλ ζηελ έδξα ηνπ Πρωηοδικείοσ Κσπαριζζίας, θαζώο θαη
ηε δηεθπεξαίωζε εμώδηθωλ λνκηθώλ ππνζέζεωλ θαη ζύκπξαμε κε ηηο Αξρέο ηεο
έδξαο ηνπο ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα
ηνπ Γεκνζίνπ, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30 ηνπ λ. 4831/2021
«Οξγαληζκόο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΣΚ) θαη θαηάζηαζε ηωλ
ιεηηνπξγώλ θαη ηωλ ππαιιήιωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 170), κε ηελ νπνία
θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή δήιωζε-αίηεζε κε

πιήξε

αηνκηθά

ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλωλίαο, ζπλνδεπόκελε από αλαιπηηθό
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βηνγξαθηθό

ζεκείωκα,

ζηελ

Κηημαηική

Τπηρεζία

Μεζζηνίας,

ενηός

προθεζμίας δέκα πένηε (15) ημερών από ηη δημοζίεσζη ηης παρούζας
ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Γικηγορικού σλλόγοσ Κσπαριζζίας.
Παξαθαινύκε: α) ο Γικηγορικός ύλλογος Κσπαριζζίας λα επηκειεζεί γηα
ηελ άκεζε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλω πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, γηα
δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ, δέθα πέληε (15) εκεξώλ, θαζώο θαη ηελ

απνζηνιή

ζρεηηθήο βεβαίωζεο γηα ηελ αλάξηεζε θαη ηελ εκεξνκελία ηεο

ζηελ

ΚΥ/Γξακκαηεία/Γξαθείν Γηνηθήζεωο ηνπ Ν.Σ.Κ. θαη ζηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία
Μεζζελίαο θαη β) Η Κηημαηική Τπηρεζία Μεζζηνίας λα απνζηείιεη, ην
ηαρύηεξν δπλαηό, ηηο αηηήζεηο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ζα ηεο θαηαηεζνύλ, εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, θαζώο θαη ηελ
εηζήγεζε απηήο θαη ηωλ αξκόδηωλ Γεκόζηωλ Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ (Γ.Ο.Υ.)
ζηελ ΚΥ/Γξακκαηεία/Γξαθείν Γηνηθήζεωο ηνπ Ν.Σ.Κ., ζύκθωλα κε ην άξζξν 30
παξ. 2 ηνπ λ. 4831/2021.

Με ενηολή Προέδροσ ηοσ ΝΚ
ηαύρος Α. πσρόποσλος
Νομικός ύμβοσλος ηοσ Κράηοσς

Πίνακας αποδεκηών προς κοινοποίηζη:
1. Γ.Ο.Υ. Καιακάηαο
Τκήκα Γηθαζηηθό θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
Δπαγγειηζηξίαο 2-4
Τ.Κ. 24131 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
(e-mail: doy.kalamatas@aade.gr)
2. Πξνϊζηακέλνπο Σρεκαηηζκώλ Κ.Υ. Ν.Σ.Κ.
3. Γηθαζηηθό Γξαθείν Καιακάηαο
Σαιακίλαο θαη Φίνπ
Γπηηθή Παξαιία
Τ.Κ.24131 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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4. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Κ.Υ. Ν.Σ.Κ.
(γηα αλάξηεζε ηεο πξόζθιεζεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Ν.Σ.Κ.)
5. Τκήκα Βηβιηνζήθεο Κ.Υ. Ν.Σ.Κ.
(γηα αλάξηεζε ζηελ Γηαύγεηα)
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΟΡΙΜΟ ΔΝΟ (1)
ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟΤ
ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΡΙΔΣΙΑ
Τν Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.) θαιεί, ζύκθσλα κε ηε λ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4831/2021 «Οξγαληζκόο ηνπ
Ννκηθνύ

Σπκβνπιίνπ

ηνπ

Κξάηνπο

(ΝΣΚ)

θαη

θαηάζηαζε

ησλ

ιεηηνπξγώλ θαη ησλ ππα ιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 170), ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ν ξηζκνύ ελόο (1) δηθεγόξνπ ηνπ Γεκνζίνπ
ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κππαξηζζίαο, δηθεγόξνπο, κέιε ηνπ
Γικηγορικού
αλαιάβνπλ

ηε

σλλόγοσ
δηθαζηηθή

Κσπαριζζίας,
εθπξνζώπεζε

πνπ
θαη

ελδηαθέξνληαη
π πεξάζπηζε

λα
ησλ

ππνζέζεσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ελώπηνλ ησλ Γη θαζηεξίσλ ή
Αξρώλ ζηελ έδξα ηνπ Πρωηοδικείοσ Κσπαριζζίας , θαζώο θαη ηε
δηεθπεξαίσζε εμώδηθσλ λνκηθώλ ππνζέζεσλ θαη ζύκπξαμε κε ηηο
Αξρέο ηεο έδξαο ηνπο ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30
ηνπ λ. 4831/2021, λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή δήισζε -αίηεζε κε πιήξε
αηνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζπλνδεπόκελε από
αλαιπηηθό

βηνγξαθηθό

ζεκείσκα ,

ζηην

Κηημαηική

Τπηρεζία
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Μεζζηνίας, ενηός προθεζμίας δέκα πένηε (15) ημερώ ν από ηη
δημοζίεσζη ηης παρούζας ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Γικηγορικού
σλλόγοσ Κσπαριζζίας.
Καηά

ηελ

αλάιεςε

ησλ

θαζεθόλησλ

ηνπο,

ν

δηθεγόξνο

πνπ

επηιέγεηαη ππνγξάθεη δήισζε εκπηζηεπηηθόηεηαο (άξζξν 30 παξ.8
ηνπ λ.4831/2021). Γηα ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα από ηε λ παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπο πξνο ην Γεκόζην ηζρύεη ε κε αξηζκό 53/27 -2-2018
θνηλή

απόθαζε

ησλ

Υπνπξγώλ

Γηθαηνζύλεο,

Γηαθάλεηαο

θαη

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ, κε ηίηιν «Καζοπηζμόρ
ηος πεπηεσομένος ηερ έγγπαθερ ζςμθωνίαρ μεηαξύ ηος Δεμοζίος
θαη ηων οπηδομένων ωρ δηθεγόπων ηος, γηα θαζοπηζμό ηερ αμοηβήρ
ηοςρ» (Β΄ 890/14-3-2018), ε δε απνδνρή ηνπ νξηζκνύ ηνπ σο
δηθεγόξνπ ηνπ Γεκνζίνπ ζπληζηά απνδνρή θαη ησλ νξηδνκέλσλ κε
ηελ πην πάλσ απόθαζε ακνηβώλ.

Με ενηολή Προέδροσ ηοσ ΝΚ

ηαύρος Α. πσρόπ οσλος
Νομικός ύμβοσλος ηοσ Κράηοσς

