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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/30-01-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 20/2018
Θέμα 19ο: Έκθεση της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ηράκλειας της Δημοτικής
Ενότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας για την Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας.
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
17. Ιωάννης Μαυρουδής, 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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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 ένατου θέματος ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το πρακτικό της υπ΄αρ. 3/2017 συνεδρίασης της
Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας και έδωσε το
λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Πατούση Ιερουσαλήμ για να παρουσιάσει την έκθεση
πεπραγμένων για την εμποροπανήγυρη Ηράκλειας.
Στη συνέχεια ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ είπε τα εξής:
«Τώρα εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ γιατί πραγματικά θα δίνετε τον λόγο πρώτα σε εμένα και μετά
στον Χαβαλέ. Τώρα ο Χαβαλές πήρε τον λόγο, είπε πάρα πολλά. Είπε για πολλούς εκθέτες, για πολλά.
Εγώ μιλάω για πάρα πολύ λίγους εκθέτες, πάρα πολύ λίγα χρήματα. Πραγματικά εγώ ανέλαβα ένα
πανηγύρι δύσκολο, αλλά έκανα μια προσπάθεια. Είχα πει στον Δήμαρχο θα κάνω μια προσπάθεια.
Τουλάχιστον ένα, δυο χρόνια θα προσπαθήσω και ό,τι βγει. Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια είχα καλούς
συνεργάτες. Την Επιτροπή. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Τα κορίτσια κάτω από την Επιτροπή, την
ΚΕΔΗ που ήταν δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τον Σύλλογο Μακεδόνων, ο οποίος τα δυο
χρόνια ήταν πολύ δίπλα μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτυχε να είναι απόψε εδώ.
Διοργανώσαμε την εμποροπανήγυρη. Δώσαμε βαρύτητα μέσα στην εμποροπανήγυρη. Τώρα
εδώ κάπου γράφει, θα δείτε, ότι είχαμε εκθέτες εβδομήντα τέσσερις. Για εμένα (όπως θέλετε πάρτε το) οι
εκθέτες είναι πάνω από διακόσιοι πενήντα. Γιατί; Γιατί μιλάμε για δυο πανηγύρια. Μιλάμε για το
πανηγύρι της αγοράς και το πανηγύρι της ζωαγοράς. Η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ
είναι να παντρέψουμε τα δυο πράγματα. Αυτήν τη στιγμή είμαστε στον αρραβώνα. Αρραβώνα κάναμε.
Δεν ξέρω αν χωρίσουν, αλλά θα δούμε… Εγώ έκανα έναν αρραβώνα.
Προσπάθησα, ήρθα σε επαφή με πολλούς εκθέτες, έχω επισκεφθεί πολλά πανηγύρια τα δυο
χρόνια αυτά. Μπόρεσα να δώσω βαρύτητα στη φύλαξη, γιατί όσους εκθέτες επισκέφθηκα, μου είπαν για
τη φύλαξη το πρόβλημά τους, η καθαριότητα, οι τουαλέτες, τα μπάνια. Όλες οι διοργανώσεις να γίνουν
εκεί μέσα, οι εκδηλώσεις, αυτή η περίφημη βραδιά, η βραδιά του ζουρνά, που σε όλους έχει μείνει. Τέλος
πάντων, δώσαμε βαρύτητα και κάτι κάναμε, αλλά δεν τελειώσαμε.
Τώρα, σας ξαναλέω ότι στο πανηγύρι της Ηράκλειας έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Έχει βραδιές
που έχει και πιο πολύ κόσμο από τη Σκοτούσσα. Ας το πάρουν άλλοι στραβά, δεν πειράζει. Αν
μελετήσετε πού είναι τα αυτοκίνητα, μέχρι πού γίνεται το πανηγύρι, θα δείτε ότι όλα τα μαγαζιά είναι
γεμάτα. Πάνω από εκατόν πενήντα μαγαζιά δίνουν μεροκάματο στα παιδιά, στα κλαμπ, στις ταβέρνες,
σε όλα. Το πάντρεμα αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Όσο και να προσπάθησα, πρέπει να
σπάσουμε αυγά. Ούτε την αγορά μπορείς να κλείσεις, ούτε το πανηγύρι μπορείς να κλείσεις εκείνο.
Τώρα, στον απολογισμό που κάναμε με τα παιδιά εκεί, η κυρία Γεωργιάδου, ο Πατσάκας, ο
Χαβαλές, είπαμε πολλά πράγματα. Ακόμα συζητήσαμε και τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης κάπου
εδώ. Να είμαστε πιο κοντά στην αγορά, να έρθουν πιο πολλοί εκθέτες, να νιώσουν πιο ασφαλείς. Δεν το
ξέρω εγώ, δεν είμαι αυτός που προτείνω. Εγώ θα ακούσω τις προτάσεις για αυτό. Εγώ έχω κάνει τον
κύκλο μου ως Πρόεδρος της εμποροπανήγυρης. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και εσάς όλους.
Νομίζω ότι σε αυτήν την προσπάθεια που θα κάνει ο νέος Πρόεδρος θα είμαι δίπλα. Θα τον βοηθήσω
όσο μπορώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:
«ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προφανώς ήθελα να ακούσω και τη δεύτερη εισήγηση. Θα μιλήσω εξ
ολοκλήρου για τις Επιτροπές. Δεν θα καθυστερήσω γιατί έχει περάσει η ώρα.
Καταρχήν, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών για
την προσπάθειά τους, τόσο τους παλαιότερους της Σκοτούσσης, όσο και τους κυρίους και ειδικά τον
κύριο Ιερουσαλήμ και τα μέλη της Επιτροπής της Ηράκλειας, που πραγματικά πάσχισαν για αυτά τα δύο
χρόνια. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τους Συλλόγους, όπως κάνω κάθε φορά, αμέσως μετά τη λήξη
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της εμποροπανήγυρης. Δεν είναι τυχαίο που εδώ είναι οι “Μακεδόνες”. Παρεμπιπτόντως, θέλω να
διευκρινιστεί αν έχουν πληρωθεί όλα τα τιμολόγια της πανήγυρης προς τους συγκεκριμένους Συλλόγους,
μια και είναι εδώ μπροστά. Επίσης, Σύλλογος Βλάχων, Μακεδόνες, χορωδία και να μην ξεχάσω κανέναν
άλλο, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί δώσαμε και έδωσα ιδιαίτερη μάχη για να έρθει δεύτερη χρονιά ο
απολογισμός εδώ πέρα. Έχω διαβεβαίωση γραπτή από την αντίστοιχη κυρία υπάλληλο, που λέει ότι δεν
γίνονταν εκθέσεις ποτέ στον Δήμο Ηράκλειας για τα πανηγύρια. Στην αρχή μου λέγατε ότι δεν χρειάζεται
και τα λοιπά. Δώσαμε μάχη, έγινα γραφικός, ως συνήθως. Ευτυχώς μπήκε το νερό στο αυλάκι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Προέδρους που βοήθησαν για αυτό το πράγμα και είναι η δεύτερη χρονιά
που έρχεται. Ένα ακόμα ντου πρέπει να γίνει στις λαϊκές Επιτροπές, κύριοι Πρόεδροι και Δήμαρχοι, γιατί
και αυτοί δεν έχουν δώσει ποτέ έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας για τις λαϊκές αγορές. Αυτό
είναι το δεύτερο ντου που θα ακολουθήσει.
Και επίσης, χαίρομαι για αυτό που λες, κύριε Χαβαλέ. Πράγματι θέλετε προτάσεις, αλλά δεν
υπάρχουν σοφίες. Σωστά μίλησε ο κύριος Μαρίγκος και η πρόταση έρχεται μέσα από το ίδιο το site που
λες. Αυτά που διάβασες εγώ τα έκανα πρόταση στην πρώτη Συνεδρίαση που έγινε εδώ πέρα, από το
πρόγραμμα BEC-TSB της εμποροπανήγυρης, που ο Δήμος Ηράκλειας μπήκε με τριάντα χιλιάδες ευρώ
συγχρηματοδότηση, για να προλάβω τον κύριο Πρόεδρο, αξίας συνολικά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες
ευρώ δαπανήθηκαν για το πώς πρέπει να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, καταγραφή, βίντεο και τα λοιπά, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα. Εγώ δεν είχα πει
τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο το 2014 από την πλήρη εφαρμογή όλων αυτών. Τελείωσε και
τυφλοσούρτης αυτό.
Βέβαια, τότε, κύριε Δήμαρχε, σας είχα πει και κάτι άλλο το οποίο το παραβλέψατε, αλλά βλέπω
ότι και ο κύριος Μίμης θα είναι ο πρώτος που θα συμφωνήσει σε αυτό. Τότε, αν θυμάστε, δίνατε ακόμα
χρήματα στους Συλλόγους για διοργάνωση πάλης. Αυτό πέρασε γιατί δεν γίνονταν. Τελικά βρέθηκε ο
τρόπος. Τότε, όμως, σας είχα πει ότι κακά τα ψέματα, το πανηγύρι είναι πολιτισμός. Πολιτισμός του
Δήμου Ηράκλειας είναι η ΚΕΔΗ. Νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Ιερουσαλήμ, ότι η ΚΕΔΗ
πρέπει να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, γιατί εκεί υπάρχουν και υπάλληλοι και υπηρεσίες και η
Επιτροπή να μπει υπό την ΚΕΔΗ. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να πάει προς τα εκεί, γιατί κακά τα
ψέματα, είναι πολιτισμός, είναι διαφήμιση.
Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Ήταν σαφέστατες οι τοποθετήσεις σας και σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνετε.
ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Τώρα για το πανηγύρι της Ηράκλειας, επειδή το 2011 και το 2012, δεν
θυμάμαι και το 2013 αν ήμουν Επιτροπή, μάλλον εδώ έγινε το αντίθετο από ό,τι έγινε στη Σκοτούσσα.
Όλες οι Δημοτικές Αρχές τα τελευταία τριάντα χρόνια, είκοσι, δεκαπέντε– δεν μπορώ να το οριοθετήσω
επακριβώς – κάνανε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έγινε σε έναν μικρό Δήμο ή μια Κοινότητα
Σκοτούσσας, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κανείς δεν ενδιαφερόταν, κανείς. Το πράγμα ήταν
τοποθετημένο στον αυτόματο πιλότο. Όπως έμπαινε, έτσι έβγαινε, με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν
γινόταν κανένας απολογισμός. Δεν χρειαζόταν, εντάξει. Και φτάσαμε εδώ μια δεκαετία, δεκαπενταετία,
σε έναν ευτελισμό και εξαφάνιση της εμποροπανήγυρης.
Τώρα, από τότε που γίναμε “καλλικρατικός” Δήμος και μπήκαμε κι εμείς στο σύστημα ως μέλη ή
ως Επιτροπές και τα λοιπά, αυτό που έχω να πω εγώ είναι, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά των
Επιτροπών, κρίνοντας από τα δύο, τρία χρόνια που ήμουν Επιτροπή και στο πανηγύρι της Ηράκλειας, οι
Επιτροπές όντως κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν σαν πολεμιστές, αλλά χωρίς όρυγμα,
εκτεθειμένοι δηλαδή και τρώγανε τη σφαίρα από οποιονδήποτε και αυτόν που ήξερε λίγο σημάδι. Γιατί
αυτό; Γιατί, παρά τις υποσχέσεις (και διαψεύστε με, παρακαλώ. Εδώ ήμασταν οι περισσότεροι από την
αρχή) της Δημοτικής Αρχής, στα θέματα υποδομών δεν μπήκε το παραμικρό λιθαράκι.
Το μόνο που έγινε, γκρίνιαξα θυμάμαι να φύγει επιτέλους η εξέδρα από εδώ. Θυμάστε,
Δήμαρχε; Σας το είχα πει κι εσάς. Μετακινήστε, ρε παιδιά, την εξέδρα από εδώ πέρα. Πάτε την σε εκείνο
τον χώρο. Οι Σύλλογοι της Ηράκλειας, με ένα μπουκάλι νερό και ένα σάντουιτς, θα μαζέψουν
πεντακόσια άτομα. Τη σκόνη να αφήσουν αυτοί εκεί πέρα, την παρουσία τους, τη φωτογραφία τους,
φτάνει. Θα γεμίσουν τον χώρο. Επιτέλους, εδώ και μια διετία, μπράβο σε αυτούς που το κάνανε αυτό
πραγματικότητα, μετέφεραν εκεί αυτό που μεταφέρθηκε. Τώρα, αποκλείεται (λέω εγώ και μακάρι να
πέφτω έξω) να δούμε την εικόνα της εμποροπανήγυρης της Ηράκλειας αυτήν που ήτανε πριν από
είκοσι, τριάντα χρόνια. Αυτή η εικόνα πέρασε ανεπιστρεπτί.
Δεν θα διαφωνήσω με τον κύριο Πατούση στις προτάσεις που κάνει, αν και εδώ υπάρχουν
αντικειμενικές δυσκολίες, όπως είναι το λούνα παρκ και τα λοιπά, όπως είναι η διαμόρφωση και η
χορήγηση μέρους στους εκθέτες. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτοί οι οποίοι, Μίμη, είναι εδώ και ανοίγουν τα
μαγαζιά τους, τα ανοίγουν τριακόσιες εξήντα μέρες τον χρόνο. Το πανηγύρι όταν το βγάζουμε, όπως
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είπε και ο Δημήτρης, στο ίντερνετ και τα λοιπά και θέλουμε να προσκαλέσουμε κάποιους να έρθουν από
τη Λαμία μέχρι την Αλεξανδρούπολη, εκείνοι είναι οι παίκτες, οι οποίοι θα δείξουν τη διαφορά. Εδώ είναι
λίγο πρόβλημα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Πρέπει να ενεργοποιηθούμε σαν Συμβούλιο για το πανηγύρι της Ηράκλειας. Έχει φτάσει στο
μηδέν, μάλλον κάτω από το μηδέν πολύ και δεν πρέπει κάθε φορά να λέμε ότι φταίει η Επιτροπή γιατί
τόσο ήξερε, τόσο έκανε. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Δήμος. Ούτε ο χώρος εκείνος ενδείκνυται για
πανηγύρι. Δήμαρχε, δεν μας ακούτε και θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: θα απαντήσω κιόλας.
ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αυτά τα λέω ως γνώση και ως αντίληψη για το τι συνέβη και το τι συμβαίνει.
Πάντως ο χώρος δεν ενδείκνυται για πανηγύρι έτσι όπως είναι διαμορφωμένος γιατί δεν έγινε τίποτα. Και
το ξαναλέω. Δεν ρίχνω την ευθύνη στην παρούσα Δημοτική Αρχή γιατί το πρόβλημα, ο καθένας έχει την
ευθύνη του αναλογικά. Τώρα μπορεί ένας να έχει εβδομήντα τοις εκατό (70%), ο άλλος τριάντα (30%).
Δεν είναι του παρόντος να ρίξουμε την ευθύνη. Το ξεπερνάμε αυτό και λέμε τώρα τι κάνουμε. Τώρα
πρέπει να κάνουμε. Το αν φταίει ο Κλεάνθης εβδομήντα (70%) και ο Μαρίγκος τριάντα (30%), αυτό
ανήκει στην ιστορία. Δεν το θυμάται κανένας. Τώρα τι κάνουμε.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ: Η ιστορία είναι ότι η Ηράκλεια και έχει ιστορία και το πανηγύρι της είναι το
παλαιότερο από όλους. Το αν έχασε την αίγλη του οφείλεται σε πολλά πράγματα. Ρίξατε ευθύνες και
ρίχνω κι εγώ ευθύνες σίγουρα στην κάθε Δημοτική Αρχή. Αυτό, όμως, που πρέπει και βοηθάει τη
Σκοτούσσα είναι, πρώτον, η τοποθεσία της, ο χώρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπαίνετε σε συγκρίσεις, παρακαλώ. Μην το κάνετε.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ: Όχι, δεν κάνω σύγκριση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το κάνετε.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ: Απλά θέλω να φτάσω στο σημείο ότι εφόσον τη Σκοτούσσα τη βοηθάει ο
χώρος, τη βοηθάει η διαφήμιση και την Ηράκλεια μπορούμε να την κάνουμε εκθεσιακό κέντρο. Να
δώσουμε χρήματα ως Δήμος. Και σας προκαλώ, έχω γυρίσει άπειρες εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα γιατί
μου αρέσει, Πρόεδρε, άπειρες εκθέσεις. Στα Κοίλα Κοζάνης μπείτε στο site να δείτε. Κάθε χρόνο το
επισκέπτομαι. Δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο. Υπάρχουν, όμως, κάποιες στεγάσεις που τις έχει κάνει ο
Δήμος και πληρώνει και γίνονται οι καλύτερες εκθέσεις εμπορικές και έχει αναλάβει… Δηλαδή έχουμε
έναν ωραίο χώρο. Νομίζω ότι αν υπάρξουν χρήματα και τα διαθέσουμε στην Ηράκλεια, μπορεί να γίνει
το μεγαλύτερο πανηγύρι. Και σας προκαλώ να δείτε τα Κοίλα Κοζάνης. Κάθε τέσσερις μήνες φιλοξενούνε
μία έκθεση. Ο κύριος Δήμαρχος, που επισκέπτεται εκθέσεις κι αυτά, το γνωρίζει. Δηλαδή αν δώσουμε
λίγα χρήματα…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στα Κοίλα, που είναι έξι, επτά χωριά ενωμένα.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ: Εγώ πηγαίνω, κύριε Δήμαρχε, συνέχεια εκεί και στις εκθέσεις σας είπα δεν
υπάρχει ένα δέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα εμείς που δεν πηγαίνουμε τι φταίμε, ρε παιδιά;
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΓΝΩΣΙΑ: Ένα δέντρο δεν υπάρχει, ούτε η τοποθεσία. Απλά υπάρχουν
στεγανοποιήσεις από τον Δήμο. Πληρώνει, παίρνει τα έσοδα, κάνει εκδηλώσεις μέσα και έχει χιλιάδες
κόσμο. Ένα πανηγύρι καθημερινά και κάθε τέσσερις μήνες φιλοξενεί και άλλο αντικείμενο και τους
βοηθάει και η τοπική Αστυνομία και όλα αυτά. Και μπορούμε δηλαδή τον χώρο αυτόν, εφόσον δεν
μπορούμε να κάνουμε δέντρα σε δέκα χρόνια και σε είκοσι και σε τριάντα, οι λεύκες που έχει, αν είναι
δυνατόν, είναι πάρα πολύ μεγάλες, μπορούμε να το διαφημίσουμε γιατί έχει ιστορία. Θα χαθεί αυτή η
ιστορία στα βάθη των χρόνων και θα φαίνεται πλέον η Ηράκλεια των παππούδων το πανηγύρι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα σχόλιο από τον κύριο Μαυρουδή, παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Να συμφωνήσω εν μέρει, αλλά το βρίσκω λίγο δύσκολο αυτήν τη στιγμή να
πέσουνε χρήματα, γιατί για να γίνει αυτό που λέει η κυρία Συμεωνίδου, χρειάζονται αρκετά χρήματα και
αρκετός χρόνος. Μέχρι, όμως, να γίνει αυτό (μακάρι να μπορεί να γίνει αύριο αυτό στην Ηράκλεια, που
εγώ δεν το πιστεύω να μπορεί να γίνει), εγώ θα έλεγα να γίνει ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμα στον
χώρο που υπάρχει αυτήν τη στιγμή η εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας, αλλά θεωρώ ότι είναι
προτιμότερο να μεταφερθεί η εμποροπανήγυρη, γιατί αυτήν τη στιγμή είναι σε μικρό βεληνεκές, στους
δρόμους μπροστά από το Δημαρχείο, παράλληλα με το σχολείο και τα συγκρουόμενα και τα λοιπά να
μπουν μέσα στο σχολείο. Έτσι πιστεύω θα είναι πιο κοντά και τα μαγαζιά της Ηράκλειας και ο χώρος της
εμποροπανήγυρης και θα είναι και πιο ασφαλές πιστεύω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακολουθεί ο κύριος Λαζαρίδης.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι και των δύο εμποροπανηγύρεων με τις
Επιτροπές, είναι αποδεκτές όλες οι παρατηρήσεις, όλα τα θετικά, ό,τι προτείνεται για τις επόμενες
εμποροπανηγύρεις και για τις δύο. Αυτό που θέλω να πω, που συμφωνούμε όλοι, είναι ότι ύστερα από
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την ενεργοποίηση των Συλλόγων στην εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας, το πόσο πραγματικά πολύ
βοήθησαν και ιδιαίτερα ο Σύλλογος των Μακεδόνων εδώ και σήμερα, βλέποντας μια πανέμορφη εικόνα
για μια κοινή ανησυχία, που μαζεύτηκαν οι Πρόεδροι και συνεδρίασαν πριν έρθουν εδώ, στο Δημοτικό
Συμβούλιο, για να καταθέσουνε μία πρόταση, νομίζω ότι θα πρέπει να τους καλέσετε και λίγο πιο ενεργά
μες στις Επιτροπές. Αν αυτό δύναται από το νομοθέτη, να συμμετέχουνε πιο ενεργά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμβουλευτικά μπορούν.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ: …ή συμβουλευτικά, αλλά πιο ενεργά μέσα σε αυτό γιατί πραγματικά είναι και οι
Σύλλογοι που μπορούν να αναβαθμίσουνε με ιδέες. Και για ποιο λόγο να μη γίνονται και οι ίδιοι οι
εκθέτες μέσα στην ίδια την εμποροπανήγυρη με κάτι που οι ίδιοι μέσα από τους Συλλόγους θέλουν να
παρουσιάσουν. Αυτό, όμως, θα το κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει ως θέμα για τις επόμενες Επιτροπές
και για τη μία και για την άλλη εμποροπανήγυρη. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι καλά θα είναι, από τη
στιγμή που ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι μπορούν να βοηθήσουνε στα μέγιστα οι Σύλλογοι αυτοί και
έχουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον να βοηθήσουνε, γιατί όχι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον Δήμαρχο να κλείσει σύντομα το θέμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τα καλύτερα λόγια για τα δυο μας πανηγύρια,
με τις παρατηρήσεις, βέβαια. Χάρηκα που επαινούμε όλοι εδώ μέσα τις Επιτροπές των πανηγύρεων.
Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι Επιτροπές είναι από τη Δημοτική Αρχή, έτσι; Άρα μπράβο και από εμένα,
συγχαρητήρια και στα δυο Προεδρεία και Διοικητικά Συμβούλια. Η αλήθεια είναι (χαριτολογώντας το λέω
αυτό) φοβόμουν να το φέρω τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Το λέω χαριτολογώντας. Το επαναλαμβάνω.
Αν ήξερα ότι τόσο καλά σχόλια θα γίνονταν για τα πανηγύρια, μπορεί να το έφερνα και τον Σεπτέμβριο.
Θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό που λέω, έτσι; Τίποτα άλλο.
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δεσμεύεσαι για του χρόνου;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επίτηδες το κάνουμε, για να το φέρεις του χρόνου νωρίς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, τώρα το δεσμεύεστε… Κώστα, μου ζητάς συνέχεια να δεσμεύομαι και να κάνω.
Ξέρουμε τι θα γίνει τώρα τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο; Θα κοιτάξουμε να το φέρουμε πιο νωρίς. Και τα δύο
πανηγύρια (άλλη μια φορά θα το πω) είναι δικά μας, είναι του Δήμου Ηράκλειας. Άλλο ένα θέμα που
πρέπει να γίνει συνείδησή μας. Και τα δύο. Έχει σχέση με το προηγούμενο που είπα.
Η εξέδρα και ο Δήμαρχος άκουσε. Είπε όλες οι εκδηλώσεις εκεί, είπαμε όλες. Απλά φέτος
έδωσα εντολή να γίνουν όλες εκεί, αλλά θα γίνουν και στην πλατεία του Δημαρχείου. Είχαμε σύσκεψη
πρόσφατα στη Δημοτική Επιχείρηση. Όλες όσες γινόταν για τα πανηγύρια θα γίνονται, αλλά θα γίνονται
εκδηλώσεις το καλοκαίρι και στην πλατεία του Δημαρχείου. Να τα βάζουμε στη θέση τους.
Ο κύριος Πατούσης είχε κάνει και αίτηση παραίτησης. Εγώ προσωπικά δεν την αποδέχομαι.
Όμως, μετά από συζήτηση που κάναμε, μια τελευταία κουβέντα που είχε πει, ότι θα παραμείνει ως μέλος
της Επιτροπής. Έχει γάμους, έχει διάφορα δικά του αυτό το καλοκαίρι και δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί όπως πρέπει. Αυτό είναι που τον διακρίνει, η υπευθυνότητα και είπε “Δήμαρχε, απάλλαξέ
με, τουλάχιστον για φέτος” και έκανε και αίτηση παραίτησης. Εγώ θέλω να παραμείνει στο Διοικητικό
τουλάχιστον και θα παραμείνει, από ό,τι μου είπε, οπότε σύντομα πρέπει να διορθώσουμε αυτήν την
Επιτροπή. Και τα δυο πανηγύρια είναι πολύ καλά και αναβαθμισμένα. Έγινε μία πρόταση για μεταφορά
της εμποροπανήγυρης της Ηράκλειας σε άλλο χώρο. Προς το παρόν, εγώ προσωπικά, για χίλιους
λόγους (μην καθυστερούμε και τους αναλύουμε), δεν θέλω να το συζητήσουμε. Σε αυτήν τη φάση
τουλάχιστον. Ολοκλήρωσα. Θα προσπαθήσουμε να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι Επιτροπές και
εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, επίσημα και εμπεριστατωμένα και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον όλες
να τις υλοποιήσουμε. Παράδειγμα (και κλείνω), η περίφραξη του χώρου στην Ηράκλεια.
Όσον αφορά για την επέκταση στη Σκοτούσσα (νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει, Δημήτρη), σε
έναν χώρο πιο πέρα, αν καταφέρουμε. Και αυτό είναι δηλαδή στην κουβέντα, να μεγαλώσει κι άλλο, αν
γίνεται, όσο γίνεται. Και με τον Λευτέρη έχουμε συζητήσει και με τον Χαβαλέ.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, το πρακτικό της υπ΄αρ. 3/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής
Εμποροπανηγύρεων της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική
συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων της Δημοτικής Ενότητας
Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας για την Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, σύμφωνα με το πρακτικό
της υπ΄αρ. 3/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων, με τις παρατηρήσεις και
απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
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2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2018.
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
που
του Δημοτικού
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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