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Αποζημίωση 100.000 ευρώ τον μήνα ζητά ο Δήμος
για τη μη απόδοση της ΒΙ.ΑΛ.



Παντελής Φύκαρης

Άμεσα η κατάθεση της αγωγής έξωσης του
ελληνικού Δημοσίου από το hotspot, λέει ο
Δικηγόρος του Δήμου Ν. Νύκτας
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Το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης θα κατατεθεί η
αγωγή έξωσης του Δήμου Χίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Δήμου Νίκος Νύκτας
στον «π», απαντώντας ουσιαστικά στην Παγχιακή Επιτροπή
Αγώνα που σε ανακοίνωσή της διερωτόταν για ποιο λόγο
καθυστερεί επί 4μηνο η αγωγή έξωσης.

Μέσα από την αγωγή έξωσης ο Δήμος ζητά να του αποδοθεί άμεσα
το ακίνητο παρότι η σύμβαση παραχώρησης μέσω χρησιδανείου
λήγει τον Ιανουάριο του 2019.

«Έχουν παραβιαστεί όλοι οι όροι της σύμβασης. Προσπαθούν να
κάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις, επικρατούν συνθήκες
εξαθλίωσης παντού, οι εργασίες είναι παράνομες, κινδυνεύει η
ασφάλεια των κατοίκων, υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και άλλα τόσα…», σημείωσε ο ίδιος.

Ζήτημα του Δημοσίου που θα πάνε οι μετανάστες

Ο κ. Νύκτας απαντώντας στο ερώτημα που θα πάνε οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες σημείωσε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει
να απασχολήσει το δημόσιο και όχι τις τοπικές αρχές.

Μάλιστα δήλωσε ότι μέσα στην αγωγή ο Δήμος ζητά αποζημίωση
για την παράνομη κατοχή του ακινήτου από το Δημόσιο που
φθάνει μέχρι και τις 100.000 ευρώ ανά μήνα.

Χρονοβόρα διαδικασία

Σχετικά πάντως με τον χρόνο που θα απαιτηθεί ο Ν. Νύκτας
επεσήμανε ότι πρόκειται για τακτική αγωγή κάτι που σημαίνει ότι
από τη φύση της είναι μία σχετικά αργή διαδικασία.
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