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Ούτε σήμερα συνεδρίασε η ΠΕΔ Ηπείρου

Ούτε σήμερα κατέστη δυνατή η συνεδρίαση της ΠΕΔ Ηπείρου καθώς τα μέλη που
εκλέχτηκαν με τις παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσαν ξανά το
παρών κι έτσι οι δέκα σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν ήταν αρκετοί για να υπάρξει
απαρτία.

Ως φαίνεται το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η μια αδιάθετη έδρα συνεχίζεται και μάλλον
θα συνεχιστεί όσο καμία εκ των παρατάξεων δεν αποφασίζει να ζητήσει τη δικαστική
συνδρομή η οποία μοιάζει ως η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή.

Με το χρόνο που έχει περάσει να δείχνει ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης η κατανομή
της έδρας με απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου μοιάζει αυτή τη στιγμή ως η μόνη
σανίδα σωτήριας για το ήδη πολύ πληγωμένο κύρος της αυτοδιοικήσης.

Και είναι απορίας άξιο γιατί σε αυτή την υπόθεση έχουν υπερισχύσει οι προσωπικές
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φιλοδοξίες και όχι το κοινό καλό, μιας και όλοι συγκλίνουν στην άποψη ότι η ΠΕΔ σαν
θεσμός και κατ' επέκταση ο πρόεδρός της δεν είναι δα και τόσο σημαντικός πολιτικά.

Η επόμενη, τρίτη απόπειρα να συνεδριάσει η ΠΕΔ Ηπείρου θα γίνει την Παρασκευή στις 7
το απόγευμα με τους συμβούλους της πλειοψηφίας να θεωρούν ότι σε αυτή χρειάζεται η
παρουσία μόνο του 40% των συμβούλων για να υπάρξει απαρτία, αριθμός τον οποίο και
συγκεντρώνουν.

Από την άλλη όμως υπάρχει αντίθετη άποψη η οποία λέει πως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο
και ότι, όπως και στις δύο πρώτες συνεδριάσεις, απαιτούνται τουλάχιστον 11 σύμβουλοι.

Σε κάθε περίπτωση το σίριαλ αυτό έχει κουράσει και ο πραγματικός νικητής στην κόντρα
που έχει ξεσπάσει μάλλον δεν θα είναι αυτός που θα κερδίσει την έδρα αλλά όποιος
καταφέρει να περισώσει με τις ενέργειες του ή ακόμα και δείχνοντας τον αναγκαίο
συμβιβασμό ότι έχει απομείνει από το κύρος της ηπειρωτικής αυτοδιοίκησης και των ίδιων
των αυτοδιοικητικών.
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