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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/30-01-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 19/2018
Θέμα 18ο: Έκθεση της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ηράκλειας των Δημοτικών
Ενοτήτων Σκοτούσσας και Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας για την
Εμποροπανήγυρη Σκοτούσσας.
Σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 1011/2601-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο
Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων παρόντες ήταν 19.
Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα
καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Γκόγκας,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Απόστολος Μπαλάσκας,

Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Χρήστος Τσομπανίδης,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος

6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος
7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
13. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος
15. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος
Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος
Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος
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17. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος
18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος
19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
παρακάτω:
1. Ιωάννης Μόσχος,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας

2. Άγγελος Γκουβεντάρης,

2. Αθανασία Βασιλακάκη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού

3. Ιωάννης Χαβαλές,

3. Στυλιανός Κολαξίζης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου

4. Σταυρούλα Καραφύλλη,

4. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου

5. Βασίλειος Καμήλαλης,

5. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου

6. Δημήτριος Μαχλελής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων

7. Κωνσταντίνος Αυτζής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου

8. Δημήτριος Τιτόκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου

9. Θεοδόσιος Κουμαράς,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης

10. Πασχάλης Μπαλαμπάνης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου

11. Μόσχος Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού

12. Θωμάς Δουλγέρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου

13. Σταύρος Κελλίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου

14. Χαράλαμπος Τυριακίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού

15. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου

16. Χρήστος Μιχαηλίδης,
Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (01) θέμα, το οποίο δεν
γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος.
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Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου
Ευάγγελος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γεφυρουδίου κ. Αυτζής Κωνσταντίνος, οι οποίοι δεν
αποχώρησαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραγιοβάννη
Ιωάννα, η οποία δεν αποχώρησε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης
Βασίλειος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου
Όλγα, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δέκατου όγδοου θέματος ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το πρακτικό της υπ΄αρ. 4/2017 συνεδρίασης της
Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ηράκλειας και έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής
κ. Χαβαλέ Δημήτριο για να παρουσιάσει την έκθεση πεπραγμένων για την εμποροπανήγυρη
Σκοτούσσας.
Στη συνέχεια ο κ. Χαβαλές Δημήτριος είπε τα εξής:
«Αρχίζοντας, λοιπόν, από το πανηγύρι της Σκοτούσσας, που έρχεται δεύτερη, τελευταία κατά
σειρά, ολοκληρώθηκε στις 12 του Σεπτέμβρη. Η Επιτροπή λίγες μέρες μετά, στις 18 του Οκτώβρη,
συνεδρίασε για να βγάλει τα αποτελέσματα και να βγάλει και συμπεράσματα από όλα αυτά που είχαμε
κάνει για τη διοργάνωση του πανηγυριού της Σκοτούσσας.
Πριν φτάσουμε στα συμπεράσματα και όλα αυτά τα οποία είχαμε διαπιστώσει στη
συγκεκριμένη, θέλω να πω δυο λόγια, να ενημερώσω και όλο το Σώμα για το πανηγύρι της Σκοτούσσας
και φυσικά τους συμπολίτες μας, διότι υπάρχει μία συνέχεια και μια συνέπεια στο πανηγύρι και αυτό
πρέπει να αποτελέσει και οδηγό για τα υπόλοιπα πανηγύρια του Δήμου μας. Και θέλω εδώ να
ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή, τον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Γκάλιο, τον κύριο Μαρίγκο και τον κύριο
Στοΐλα φυσικά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν και Πρόεδρος της συγκεκριμένης Επιτροπής αλλά και
Αντιδήμαρχος στη Σκοτούσσα. Για εμένα ήταν η πρώτη ουσιαστικά, ως Πρόεδρος της Επιτροπής και ως
Αντιδήμαρχος στον τόπο μου, διοργάνωση της πανηγύρεως και θέλω να πω και δημοσίως ότι όλοι οι
προηγούμενοι με βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο μου.
Και φυσικά τα αποτελέσματα αυτής της τελευταίας πανηγύρεως φαίνονται και εδώ, στην έκθεση,
αλλά και κυρίως όσοι την επισκεφθήκατε, θα είδατε μερικά πράγματα στα οποία εστιάσαμε από
προτάσεις, οι οποίες έγιναν από όλους τους προηγούμενους που ανέφερα και έγιναν αποδεκτές και
πήραμε πραγματικά δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες άλλαξαν κάποια πράγματα, τα οποία, όμως, έφεραν
αποτελέσματα τα πιο πολλά θετικά.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε εστιάσει με τον κύριο Στοΐλα στη διοργάνωση του πανηγυριού,
ώστε να φέρει και ένα μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Από προσωπική συζήτηση, κατασταλάξαμε ότι
τελικά αυτό δεν ήταν στο σωστό δρόμο. Βέβαια, ήταν δικαιολογημένο γιατί τα οικονομικά του Δήμου δεν
ήταν τότε όπως είναι σήμερα και τα οφέλη τα οποία έχουμε από ιδία έσοδα ήταν πολύ λίγα. Όμως, στην
περσινή διοργάνωση εστιάσαμε σε τρία διαφορετικά πραγματάκια. Ήταν η ασφάλεια, η καθαριότητα και
η ποιότητα. Όταν αυτά τα τρία λειτουργούν σωστά, τότε και το οικονομικό θέμα και το θέμα της
εκδήλωσης και του αποτελέσματος έρχεται μόνο του.
Και θα ήθελα εδώ να πω δυο πραγματάκια επιγραμματικά γιατί δεν θέλω να κουράσω. Και το
Τμήμα της κυρίας Χατζηπανταζή, όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από την Αστυνομική
Διεύθυνση, την εταιρεία security, την εταιρεία που μας βοήθησε στη διοργάνωση, ακόμα και την
Αντιδημαρχία Καθαριότητας (είναι και ο κύριος Μουρατίδης παρών), έχουν βάλει τα μέγιστα έτσι ώστε να
είχαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Θα πω μόνο μερικά πραγματάκια από τις αποφάσεις και από τις προτάσεις που είχαν γίνει. Για
το θέμα της ασφάλειας ήταν να φύγουν οι εκθέτες από τον χώρο της κύριας εισόδου, που είναι επάνω σε
γραμμές. Να καθαρίσει ο χώρος, ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση και των πεζών και των οχημάτων
που μπαίνουν μέσα στη Σκοτούσσα των δημοτών μας. Γίνονταν έλεγχοι, γόνονταν και από την
Αστυνομία και τη security. Δεν επιτρέψαμε ούτε σε νόμιμους (φυσικά δεν δώσαμε τα μέρη εκεί προς
ενοικίαση), αλλά ούτε και σε μη νόμιμους εκθέτες, οι οποίοι έρχονται και εκμεταλλεύονται τις συνθήκες.
Από κοινού με το τμήμα της Τροχαίας φροντίσαμε να μην υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα απ’ έξω και
το θέμα του πάρκινγκ να είναι όσον αφορά πιο πολύ ολοκληρωμένο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Επίσης, έγιναν έλεγχοι εντός της Σκοτούσσας, γιατί είχαμε το φαινόμενο τα προηγούμενα
χρόνια ας πούμε να κάνουν κάμπινγκ, μια κατασκήνωση παράνομη, είτε σε χώρους που ήταν στις
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πλατείες εντός του χωριού, είτε απ’ έξω, είτε στις παρυφές του πανηγυριού, για να εκμεταλλευθούν
αυτήν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Και φυσικά αντιμετωπίσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα το θέμα των
κλοπών, διαρρήξεων εντός των οικιών, των σπιτιών, των επιχειρήσεων των δημοτών μας, των κατοίκων
της Σκοτούσσας.
Ταυτόχρονα, όπως σας είπα πριν, βάλαμε σε μια σειρά το κομμάτι της τοποθέτησης των
εκθετών και αυτό έγινε με δύσκολες αποφάσεις. Ιδίως στο δρόμο που είναι από την Αστυνομία μέχρι τον
Δήμο, όπου εκεί ουσιαστικά κάναμε μια καινούργια χάραξη αφαιρώντας όλο το βόρειο τμήμα, διακόσια
(200) μέτρα εκθετών, γιατί ήταν πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών και στις εισόδους, για να μην έχουμε
και την επαφή με τους πολίτες και λερώνουμε και εκεί είναι και το πρόβλημα. Αυτό μας έβγαλε έξτρα
προβλήματα γιατί έπρεπε κάπου να διοχετευθούν αυτοί οι εκθέτες. Ανοίξαμε κάπως τον χώρο και
μεταφέραμε τους εκθέτες στο δρόμο προς την πλατεία. Έτσι κι αλλιώς ο δρόμος είναι πολύ λειτουργικός.
Ξέρετε ότι όλοι όσοι πηγαίνουν επισκέπτες, μετά πηγαίνουν στην πλατεία για τη διασκέδασή τους. Αλλά
μας έδωσε και αρνητικά αποτελέσματα το συγκεκριμένο.
Όσον αφορά με την καθαριότητα, εκεί κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Φέραμε δεκαεπτά
κάδους κανονικών απορριμμάτων και δεκατρείς ανακύκλωσης και είχαμε δύο απορριμματοφόρα να
κάνουν κάθε μέρα την αποκομιδή. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό και αν δείτε και την έκθεση και
τα πρακτικά της Συνεδρίασης και η Διεύθυνση Υγείας μας επιβράβευσε πρώτη φορά για τις συνθήκες
της διοργάνωσης και της τέλεσης της εμποροπανήγυρης, οι οποίες βελτιώνονται σταθερά κάθε χρόνο.
Αυτό είναι, βέβαια και το ρεζουμέ, ότι κάθε χρόνο βελτιώνουμε τα πράγματα και αυτό είναι το νόημα και η
συνέχεια που έχουμε στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
Όσον αφορά την ποιότητα, εκεί φροντίσαμε όσο είναι δυνατόν, στα πλαίσια των δικών μας
δυνατοτήτων, να έχουμε τους χώρους μας και τις εγκαταστάσεις μας σε καλή κατάσταση. Χώρο
πάρκινγκ για πάρα πολλά αυτοκίνητα και φυλασσόμενο. Για τις τουαλέτες και τις σταθερές που έχουμε,
τρεις κανονικές, δύο της εκκλησίας και της αίθουσας στα πλατάνια, συν τις δέκα συν δύο που πήραμε
φέτος χημικές και έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Το ιατρείο μας
που είναι στον Δήμο, λοιπές εγκαταστάσεις. Η διοργάνωση της πάλης και η διοργάνωση του αγώνα
δρόμου, που βελτιώθηκαν πάρα πολύ φέτος. Στα σημεία, βέβαια. Κάθε φορά πρέπει να κάνουμε κάτι
καλύτερο.
Αυτό, λοιπόν, όλη η διοργάνωση μας έφερε σε μια καινούργια φάση φέτος, που έχουμε
περισσότερους εκθέτες. Τα μέρη καλύφθηκαν με τοπογραφικά διαγράμματα και μελέτες που έγιναν από
το τμήμα. Εγκρίθηκαν και ξέρουμε κάθε χρόνο, συμμαζεύοντας και τα μέτρα, τα οποία δίναμε στους
εκθέτες και έχουμε περισσότερους εκθέτες. Τετρακόσια μέρη δώσαμε φέτος. Τα έσοδα ήταν της τάξεως
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι πέντε ευρώ (75.229,25 €).
Σκεφτείτε, όμως, ότι φέτος είχαμε μείωση αισθητή στο κομμάτι του λούνα παρκ και φυσικά
είχαμε δώσει και τις εκπτώσεις, τις οποίες έδωσε και η αντίστοιχη Επιτροπή για την εμποροπανήγυρη
Ηράκλειας, που αφορούσε στους τρίτεκνους, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και όσους έρχονταν να πληρώσουν
τις απαιτήσεις που είχαμε για το μέρος νωρίς, γιατί αυτό μας διευκόλυνε. Άλλες χρονιές είχαμε φοβερό
πρόβλημα με τη μετακίνηση των χρημάτων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτό εδώ.
Βέβαια, η Επιτροπή πήρε κι άλλες αποφάσεις. Αναλυτικά δεν θα πω τα ονόματα, δεν θα τα
διαβάσω. Για τις αποβολές, όπου χρειαζόταν, για τις τυχόν παρατηρήσεις που έχουμε προς τους εκθέτες
έτσι ώστε να διορθωθούν. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί εκθέτες και
τόσοι πολλοί επισκέπτες, τέτοιου είδους προβλήματα θα τα έχουμε, τα είχαμε και θα συνεχίσουμε να τα
έχουμε.
Τέλος, είχα προσθέσει στην Επιτροπή κάτι που θεωρώ αυτονόητο για τέτοιου είδους
διοργανώσεις. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλα και όσο κι αν προσπαθούμε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε
όλα τα προβλήματα, να θέσουμε ένα ερωτηματολόγιο προς τους εκθέτες και ενδεχομένως κάποια στιγμή
και προς τους επισκέπτες για το τι θεωρούν, ποιες είναι οι απόψεις τους οι συγκεκριμένες, να μπορούμε
να διορθώσουμε κάποια πράγματα με βάση και την άλλη άποψη, όχι μόνο το τι νομίζουμε εμείς εδώ.
Και φυσικά, επειδή έχω την αίσθηση ότι κι εσείς έχετε κάποια εμπεριστατωμένη άποψη, θα
δεχτώ προτάσεις, όποιοι θέλετε να πείτε συγκεκριμένες προτάσεις για την εκδήλωση, για να
προσθέσουμε του χρόνου (φυσικά, μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής τις επόμενες μέρες), μερικές από
τις οποίες κι εγώ έχω θέσει υπ’ όψιν των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Δήμου, μία εκ των οποίων
είναι (και τη θεωρώ πολύ σημαντική λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας) να δημιουργηθεί ξεχωριστή
ιστοσελίδα του Δήμου που να αφορά τα πανηγύρια όλα. Όχι μόνο της Σκοτούσσας, ούτε της Ηράκλειας.
Όλα τα πανηγύρια, έτσι ώστε να έχουμε και μια προβολή προς τα έξω, με ένα link από την κεντρική
σελίδα.
Την πήρα αυτήν την ιδέα γιατί αν προσέξετε, όσοι είστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι
επισκέπτες της σελίδας μας μπορεί να είναι δέκα με δώδεκα χιλιάδες τον χρόνο, οι επισκέπτες στα μέσα
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κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα έφταναν τις πέντε με δέκα χιλιάδες όσοι ήταν παρόντες στον χώρο.
Φανταστείτε το μέγεθος της διαφήμισης που μας κάνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες στον χώρο και δίνει και μια
άλλη δυναμική στο πανηγύρι, χωρίς να χρειάζεται εμείς να κάνουμε και κάποια υπερβολή.
Προτάσεις και ερωτήσεις θα δεχτώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:
«ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στο πανηγύρι της Σκοτούσσας είμαι επισκέπτης πάνω από σαράντα χρόνια.
Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, είμαι από το 2005. Ειλικρινά, στα όσα χρόνια πέρασαν και όταν άρχισα να
παίρνω χαμπάρι ακριβώς, είδηση πώς λειτουργεί το πανηγύρι, κάθε χρόνος που περνούσε προσωπικά
ως Δημοτικός Σύμβουλος ευγνωμονούσα τους Κοινοτικούς Συμβούλους και την Κοινότητα της
Σκοτούσσας γιατί αυτοί ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν, εκατό και πλέον, το πανηγύρι, με το σθένος, το
σχέδιο και την υποστήριξη που παρείχαν στο πανηγύρι αυτό, με αποτέλεσμα λιθαράκι-λιθαράκι να
φτάσει στη φάση που έγινε αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φύγαμε από τις Κοινότητες,
πήγαμε στους Δήμους, τα δώδεκα χρόνια του “Καποδίστρια”.
Το μόνο που άλλαξε τα τελευταία χρόνια, εκτός της θερμότατης υποστήριξης που είχε και από
τη Δημοτική Αρχή, την όποια Δημοτική Αρχή, αλλά και από τους ίδιους τους κατοίκους και τους
Σκοτουσσαίους και τους πέριξ Δημοτικούς Συμβούλους, αυτό που έδωσε καλύτερη ώθηση ήταν από
τότε που δημιουργήθηκε η Επιτροπή. Παλαιότερα δεν ίσχυε η Επιτροπή γιατί ήταν μικρότερο το σχήμα
της Κοινοτικής Αρχής, με λιγότερα άτομα, με λιγότερες προϋποθέσεις να λειτουργήσουνε, με λιγότερα
μέσα, αλλά από τότε που άρχισε να λειτουργεί, λοιπόν, η Επιτροπή, όντως έχουν γίνει αρκετά
πράγματα.
Πολλές φορές ήρθαμε σε διαφωνίες και διαπληκτισμούς κι εγώ και ξέρει και ο κύριος Στοΐλας και
ο κύριος Χαβαλές και αυτοί που προηγήθηκαν πριν από εμάς και ενδεχομένως θα γίνει και με τους
επόμενους από εμάς, αλλά όλα αυτά οδήγησαν σε ένα πιο σωστό αποτέλεσμα. Δεν μείναμε, εκτός μιας
περίπτωσης που δεν θέλω να την αναφέρω ξανά και τα λοιπά, που τη θεωρούμε περαστική, με
δικαστήρια και τα λοιπά, νομίζω τα ξεπεράσαμε όλα αυτά και για το καλό του πανηγυριού, της τοπικής
κοινωνίας, της προβολής του Δήμου, προχωρήσαμε αρκετά. Πάντα υπάρχουν προβλήματα.
Νομίζω ότι ενόχλησα το Δημοτικό Συμβούλιο κάπου τον Νοέμβριο, τέλος Νοέμβρη, γιατί δεν το
φέραμε το θέμα του απολογισμού. Γιατί ναι μεν δεν υποχρεούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο από το
νόμο να κάνουμε απολογισμό αμέσως μετά το πανηγύρι, αλλά αυτό ήταν το μυστικό της διόρθωσης των
λαθών και της ανάπτυξης του πανηγυριού. Γιατί δίναμε ευκαιρία στα μέσα που παρέχει ο Δήμος, στη
διαβούλευση που θα κάναμε μεταξύ μας, όταν θα έφτανε το πανηγύρι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, τον
Σεπτέμβριο, να είχαμε διορθώσει πολλά λάθη ή να είχαμε διορθώσει και πολλές παραλείψεις, ώστε να
φτάναμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να γίνεται ο απολογισμός των
πανηγυριών αμέσως μετά τα πανηγύρια και μάλιστα είχα κάνει πρόταση να γίνεται τον Οκτώβριο, που
έχουμε φρέσκια την εικόνα στα μάτια μας.
Εν πάση περιπτώσει, φέτος όντως, παρ’ όλη τη δυσκολία την οικονομική που είχαν και οι
εκθέτες και οι επισκέπτες, ενδεχομένως και ο Δήμος, παρ’ όλα αυτά το είδα κι εγώ ότι πήγε πάρα πολύ
καλά. Τα σημεία που επισημάναμε ως Επιτροπή αναφέρονται μέσα. Είναι σοβαρά, αλλά νομίζω ότι
μπορούμε χωρίς οικονομικό κόστος να τα διορθώσουμε. Εκεί που επιμένω πάρα πολύ είναι σε αυτό που
είχα πει την πρώτη φορά που είχα μπει ως μέλος Επιτροπής πανηγυριών το 2011, εδώ, στον
“καλλικρατικό” Δήμο Ηράκλειας και αυτό που ανέφερε τώρα ο κύριος Χαβαλές (ταυτιστήκαμε επιτέλους,
μετά από επτά χρόνια), στο ότι πρέπει να ρωτάμε. Και ποιον θα ρωτήσουμε; Τον εκθέτη και τον
επισκέπτη. Εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Προφανώς να μην τα ξέρουμε όλα. Αυτό, λοιπόν, το
ερωτηματολόγιο το είχα προτείνει το 2011. Επιτέλους πιστεύω ότι θα γίνει αυτήν τη στιγμή και ουσία.
Ένα είναι αυτό.
Και το δεύτερο που επιμένω και πάλι για το θέμα της Σκοτούσσης (τα υπόλοιπα θα τα πούμε
μετά, όταν θα τα πει ο κύριος Πατούσης), να γίνει ένα τρίτο συγκρότημα τουαλετών και ντουζιέρες και τα
λοιπά γιατί το αν ο εκθέτης εμπιστεύεται ένα πανηγύρι, συμμετέχει, είναι η διαβίωσή του το δεκαήμερο
γιατί για αυτόν δεκαήμερο είναι. Έρχεται από μεγάλη απόσταση, κάθεται εκεί περίπου δέκα μέρες, επτά
το λιγότερο και κάποια πράγματα πρέπει να του τα παρέχουμε. Αυτά, λοιπόν, παρέχονται σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό στο πανηγύρι της Σκοτούσσης. Μπορούμε, όμως, να το μεγαλώσουμε. Να κόψουμε μια
ανάπλαση από κάπου και να κάνουμε (Λευτέρη, νομίζω έχεις συμφωνήσει κι εσύ με τον Δημήτρη)
επιτέλους άλλο ένα συγκρότημα, να διορθώσουμε τα υπόλοιπα, γιατί είναι επιβεβλημένο πλέον.
Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Πιστεύω, χωρίς να λέω παραμύθια, ότι είναι πάνω από διακόσιες
χιλιάδες και αυτός ο κόσμος, μαζί με τους εκθέτες και τους επισκέπτες, πρέπει να τυχαίνει της ανάλογης
συμπεριφοράς από εμάς. Εμείς είμαστε οι οικοδεσπότες. Για αυτό είμαστε εδώ, για αυτό κάνουμε τον
απολογισμό και δεν τον κάνουμε για να πούμε ότι μαζέψαμε εβδομήντα χιλιάδες, ξοδέψαμε πενήντα
χιλιάδες. Για αυτό το κάνουμε.
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Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Σχετικά τώρα με την πανήγυρη της Σκοτούσσης, επειδή έχει γίνει νέα
αναδιάρθρωση τώρα της Αστυνομίας, από εδώ και στο εξής η Σκοτούσσα ανήκει στο Α.Τ. Ηράκλειας,
που σημαίνει ότι στην περίοδο της πανήγυρης θα αστυνομεύεται από το Α.Τ. της Ηράκλειας. Για αυτό
πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, Πρόεδρε, στο θέμα που έβαλε ο κύριος Βαφείδης, να το δούμε λίγο
πιο γρήγορα γιατί πιστεύω ότι θα μας χρησιμεύσει και για το πανηγύρι της Ηράκλειας. Να μας
διαβεβαιώσει δηλαδή ο Διευθυντής και τα λοιπά τι μέτρα θα ληφθούν γιατί για εμένα είναι το μείζον και
για το πανηγύρι της Σκοτούσσας και για το πανηγύρι της Ηράκλειας και για το πανηγύρι της Καρπερής
και όλα τα πανηγύρια. Εκείνα, βέβαια, είναι μικρότερα και τα λοιπά.
Συμφωνώ οπωσδήποτε ότι πρέπει να γίνει συν μία τουαλέτα τουλάχιστον μαζί με ντουζιέρες,
αυτό που είπε ο κύριος Μαρίγκος. Και θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω, για το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ που
ήταν μέσα στο γήπεδο και περιμετρικά εκεί, πληρώνανε κάποια χρήματα όσοι μπαίνανε μες στο
πάρκινγκ. Είχε δύο άτομα από τη Σκοτούσσα. Αυτό ήταν απόφαση δικιά σας, δηλαδή της Επιτροπής;
Όχι. Αυτόνομα δηλαδή το κάνανε αυτό; Θεωρώ ότι είναι λίγο άκομψο αυτό, να παίρνουν κάποια
χρήματα, για το πανηγύρι της Σκοτούσσας. Να φροντίσουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε δύο άτομα από τον
Δήμο ή κάποιους άλλους. Αυτά.
ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Εγώ θα ήθελα κάποιες μικροεξηγήσεις εδώ. Ενώ στο β, επάνω, λέει ότι όλα τα
οικόπεδα διατέθηκαν βάσει του τοπογραφικού, παρακάτω λέει ότι επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει
να γίνουν συστάσεις στους παρακάτω εκθέτες σχετικά με την τοποθέτηση της καντίνας τους. Ποια ήταν
δηλαδή ακριβώς η παράβαση; Και για τα επόμενα τρία άτομα αναφέρονται ποσά που χρωστούνται
πάνω από δύο χρόνια. Ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται όταν μας χρωστάνε; Αυτά τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο κύριος Στοΐλας ή ο κύριος Χαβαλές; Ο κύριος Στοΐλας.
ΣΤΟΪΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Θέλω να αναφερθώ καταρχήν, ας πούμε, από την τελευταία πρόταση του
κυρίου Μαρίγκου, όσον αφορά ένα νέο συγκρότημα από τουαλέτες και από μπάνια. Το εμπόδιο όλα
αυτά τα χρόνια θέλω να απαντήσω ότι ήταν το καθεστώς της ιδιοκτησίας που δεν μας επέτρεπε να
κάνουμε μέσα στο χώρο, αλλά ανακοινώνω ότι την Παρασκευή πιθανόν θα έχουμε μία αυτοψία από
Επιτροπή του Leader και επειδή το θέμα της παλαίστρας και η αναμόρφωση γενικά όλου του χώρου
φαίνεται να προχωράει πολύ καλά, με την ευκαιρία αυτή θα ενταχθεί και ένα νέο συγκρότημα με
τουαλέτες και με μπάνια, οπότε θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας ήταν βέβαια το θέμα
της ιδιοκτησίας.
Τώρα, όσον αφορά για το θέμα του αντιτίμου που πληρώνανε κάποιοι στο χώρο του γηπέδου,
υπάρχει μία ιδιαιτερότητα εκεί. Όλα τα παιδιά που παίρνουν μέρος στη φύλαξη των πάρκινγκ
πληρώνονται κανονικά από τα έξοδα της εμποροπανήγυρης. Στο θέμα του γηπέδου τα προηγούμενα
χρόνια είχαμε κάνει μια πρόταση στην ομάδα να το διαχειρίζεται γιατί είναι κλειστός ο χώρος και έχουν
μέσα δικά τους αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν μπορούσαμε εμείς να τα
εξασφαλίσουμε όσον αφορά, ας πούμε, από θέμα τακτοποίησης και τα λοιπά. Το αναλάβανε. Βάλανε
δύο άτομα εκεί πέρα να φυλάνε συγχρόνως και τα περιουσιακά στοιχεία του γηπέδου και να μην
πληρώνουν από την τσέπη τους χρήματα. Αυτήν τη λύση δώσαμε. Νομίζω και είχε περπατήσει καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Αυτά που ρώτησα δεν απαντήθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για εκθέτες που οφείλουν.
ΧΑΒΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Οι καντίνες είχαν ξεφύγει στο χώρο που χρησιμοποιούσαν μπροστά και οι
προτάσεις είναι αυτές. Υπάρχει πρόταση της Επιτροπής να αποβληθούν και συμφωνεί και η Υπηρεσία.
Την επόμενη φορά που θα έρθουν να υποβάλουν την αίτησή τους για να συμμετέχουν, θα αρνηθούμε τη
συμμετοχή τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικαστικά, συνάδελφοι, ακολουθεί ψήφιση των πεπραγμένων της έκθεσης, εννοείται με
τις παρατηρήσεις. Αν ψηφίζεται η έκθεση των πεπραγμένων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι εγκρίνονται με τα οικονομικά και τις παρατηρήσεις που έγιναν».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, το πρακτικό της υπ΄αρ. 4/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής
Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων των Δημοτικών
Ενοτήτων Σκοτούσσας και Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας για την Εμποροπανήγυρη
Σκοτούσσας, σύμφωνα με το πρακτικό της υπ΄αρ. 4/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής
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Εμποροπανηγύρεων, με τις παρατηρήσεις και απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του
θέματος.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Οι Πρόεδροι των
του Δημοτικού
που
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τ.Κ
παραβρέθηκε
Συμβουλίου
Κοτσακιαχίδης
Γκόγκας Νικόλαος
Υπογραφές
Υπογραφές
Κλεάνθης
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 13-02-2018
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκόγκας Νικόλαος
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