Η μάχη για τη διαχείριση των
απορριμμάτων της Αττικής
Αυτή την ώρα στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής (ΠΕΔΑ), σε μία πάροδο (Κότσικα 4) της Πατησίων στο
ύψος του Πεδίον Άρεως θα αποφασιστεί το μέλλον της διαχείρισης
των απορριμμάτων της Αττικής. Κι αυτό γιατί θα συνέλθει το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ το οποίο εξελέγη από τις
πρόσφατες εκλογές στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλέξει
το νέο πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
Όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, o σημαντικός ρόλος της
ΠΕΔΑ στης διαχείριση των απορριμμάτων είναι ότι σύμφωνα με το
άρθρο 211 του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010) και την σχετική
(εφαρμοστική) Υπουργική Απόφαση η νέα διοίκηση ορίζει τα 36
από τα 60 (το 61ο είναι ex officio ο εκάστοτε περιφερειάρχης
Αττικής, άρα την παρούσα πενταετία η Ρένα Δούρου), με
αποτέλεσμα να έχει την πλειοψηφία και στη νέα εφταμελή (έξι
εκλεγμένα μέλη από το Δ.Σ. και η περιφερειάρχης Αττικής ως
πρόεδρος) Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου, η οποία θα
αποφασίσει για το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων:
Δηλαδή, να συνεχιστούν τα έργα ΣΔΙΤ, όπως θέλουν κατά κύριο
λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της ΠΕΔΑ και επικεφαλής των
«πράσινων» στο νέο Δ.Σ., δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Νίκος Σαράντης και μερίδα των «γαλάζιων» που επηρεάζονται από
τον υπεύθυνο Αυτοδιοίκησης της ΝΔ και γενικό γραμματέα
διαχείρισης αποβλήτων στο υπουργείο Εσωτερικών Δημήτρη
Καλογερόπουλο ή να μην συνεχιστούν όπως επιθυμούν, κυρίως, τα
μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Να
σημειωθεί ότι τα 24 μέλη του νέου Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ ορίζονται από
την Περιφέρεια Αττικής αλλά φτάνουν για να εκλέξουν μόλις τρία
(μαζί με τη Ρ. Δούρου) μέλη στη νέα Ε.Ε. του Συνδέσμου.
Τα σενάρια

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr,
οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις είναι σκληρές. Και αυτό
γιατί:
-Οι «γαλάζιοι» υπό τον δήμαρχο Πεντέλης Δημήτρη ΣτεργίουΚαψάλη («Ενωμένη Αυτοδιοίκηση Αττικής για την Ανατροπή») έχουν
εννέα από τα 25 μέλη στο νέο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ και ως εκ τούτου,
με δεδομένο ότι το ΚΚΕ που έχει δύο θα ψηφίσει λευκό ή θα
απέχει, χρειάζονται ακόμη τρεις για να έχουν την απόλυτη
πλειοψηφία. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Ν. Σαράντης (που με την
«Αυτοδιοίκηση Πολιτών» έχει πέντε μέλη στο νέο Δ.Σ.) για να
συνεργαστεί μαζί τους ζητάει να έχει την προεδρία της ΠΕΔΑ,
πράγμα που αρνείται ο δήμαρχος Πεντέλης Δ. Στεργίου, ο οποίος
δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις ισορροπίες που θα
διαμορφωθούν στον ΕΔΣΝΑ. Η πίεση, όμως, προς τον δήμαρχο
Πεντέλης δεν είναι μόνο από τον δήμαρχο Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού αλλά, κυρίως, από τον υπεύθυνο Αυτοδιοίκησης της ΝΔ
και γενικό γραμματέα διαχείρισης αποβλήτων στο υπουργείο
Εσωτερικών Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος, καθώς έχει κοινές
επιδιώξεις αναφορικά με τον ΕΣΔΝΑ, φαίνεται ότι παίζει το
σενάριο Σαράντη για την ΠΕΔΑ.
-Η

παράταξη

του

ΣΥΡΙΖΑ

«Ριζοσπαστική

Αυτοδιοικητική

Πρωτοβουλία» έχει πέντε μέλη στο νέο Δ.Σ. και μαζί με τη «Νέα
Αυτοδιοίκηση» του δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη
που έχει τέσσερις φτάνουν τους εννέα. Ωστόσο, σε περίπτωση που
οι «πράσινοι» μείνουν εκτός, με δεδομένη την ισοπαλία, νέος
πρόεδρος εκλέγεται ο Δ. Στεργίου, η παράταξη του οποίου ήρθε
πρώτη στις εκλογές και όχι ο Γ. Ιωακειμίδης που φαίνεται ότι
θα στηρίξουν από κοινού οι δύο παρατάξεις. Πρόεδρος θα
μπορούσε να
-Η συνεργασία των πέντε «πράσινων» του Ν. Σαράντη με έξι της
«επιρροής Καλογερόπουλου» από τους «γαλάζιους», σενάριο που
έπαιζε ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού στις
διαπραγματεύσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι «κάηκε» μετά την
δημοσιοποίησή του από την aftodioikisi.gr και τις έντονες
αντιδράσεις του Δ. Στεργίου ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο στη

ΝΔ.
-Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Σαράντη που θα άθροιζε δέκα μέλη στο νέο
Δ.Σ. φαίνεται πολύ δύσκολη, καθώς αφενός η Κουμουνδούρου δεν
επιθυμεί κάτι τέτοιο και αφετέρου, σε αυτή την περίπτωση είναι
πιθανόν να δημιουργήσει αντισυσπείρωση με τον Γ. Ιωακειμίδη
που έχει διαμηνύσει ότι «δεν ψηφίζει Σαράντη για πρόεδρο», να
συνεργάζεται ακόμη και με τους «γαλάζιους», διαμορφώνοντας
πλειοψηφία 13!.
aftodioikisi.gr

