Με το "πιστόλι στον κρόταφο" ψήφισαν για το αγροτεμάχιο
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Πέρασε κατά πλειοψηφία το θέμα της αγοράς αγροτεμάχιου στην τιμή των 214 χιλιάδων
ευρώ, από τον δήμο Ακτίου - Βόνιτσας. Αν και οι ενστάσεις ήταν πολλές για την
εξωπραγματική τιμή του ακινήτου, το θέμα πέρασε μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί το έργο
του Βιολογικού της Κατούνας

Κυριολεκτικά στο παρά πέντε και με το "πιστόλι στον κρόταφο" οι δημοτικοί σύμβουλοι
στον δήμο Ακτίου - Βόνιτσας, κλήθηκαν να αποφασίσουν για την αγορά του αγροτεμάχιου
22 στρεμμάτων, όπου θα δημιουργηθεί ο Βιολογικός καθαρισμός της Κατούνας. Παρουσία
νομικού συμβούλου, που ουσιαστικά ξεκαθάρισε πως η απόφαση πρέπει να παρθεί ή το έργο
να χαθεί, κατά πλειοψηφία το θέμα "πέρασε", με την κοινή γνώμη πάντως να έχει πάρα
πολλά ερωτηματικά, γιατί να φτάσει τελικά το θέμα στο "πάρα πέντε" ώστε να μην
υπάρχει καμιά ουσιαστική διέξοδος και να αποφασιστεί έτσι η αγορά του αγροτεμάχιου
στην τιμή των 214 χιλιάδων ευρώ την στιγμή που δεν αξίζει πάνω από 80 χιλιάδες. Αξίζει
να σημειωθεί πως από διαδημοτική επιτροπή προτάθηκε στους ιδιοκτήτες του ακινήτου να
γίνει η αγορά με 80 χιλιάδες ευρώ, αλλά οι ίδιοι αρνήθηκαν, αφού υπάρχει εκτίμηση του
Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, που ανεβάζει την τιμή στις 214 χιλιάδες ευρώ, αυτή δηλαδή
που τελικά αποφασίστηκε!
Στην χθεσινή συνεδρίαση παρέστη και αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής
τον βουλευτή Κώστα Μπαρμπαρούση, που κατήγγειλε την διαδικασία. Τα στελέχη της Χ.Α.
κάνουν λόγο για "απόφαση - σκάνδαλο" και εμμέσως πλην σαφώς είπαν πως πρέπει
αυτεπάγγελτα να παρέμβει ο Εισαγγελέας . Η παρουσία της Χ.Α. στο Δημοτικό Συμβούλιο
προκάλεσε την αντίδραση της Λαϊκής Συσπείρωσης και του Συμβούλου Νίκου Μωραΐτη που
απεχώρησε, όπως και του ανεξάρτητου Συμβούλου Νίκου Βαρβάτου.
"Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση για το θέμα. Έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και το ακίνητο να αγοραστεί στην πραγματική του αξία. Δεν
είναι δυνατόν λίγο πιο μακριά να γίνονται απαλλοτριώσεις για τον δρόμο Ακτιο - Αμβρακία,
στο Λουτράκι της Κατούνας, σε ακίνητα με μεγαλύτερη αντικειμενική από το συγκεκριμένο
αγροτεμάχιο και αυτά να έχουν τιμή δέκα φορές κάτω ! Πρόκειται για σκάνδαλο και μείζον
πολιτικό και ηθικό θέμα" σχολίασε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης.
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