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Απόλυτα επιτυχημένη η συμμετοχή του Δήμου 

Παιανίας στη «FOOD EXPO 2019» 

 

Την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία από την περσινή, σημείωσε η φετινή 

συμμετοχή του Δήμου Παιανίας στη Διεθνή Εκθεση Τροφίμων - Ποτών 

«FOODEXPO 2019» που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο 

MetropolitanExpoAthensGreece του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» αφού εκτός των άλλων, μία ακόμα πολύ σημαντική διάκριση 

περίμενε τους ελαιοπαραγωγούς του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, με το Χρυσό μετάλλιο στον διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου 

«Κότινος 2019» βραβεύτηκε το Παιανιώτικο ελαιόλαδο της οικογενειακής 

επιχείρησης «Μεσογειακοί Ελαιώνες Υιοί Νικ. Πρίφτη Ο.Ε.». 



Στον ίδιο διαγωνισμό και για δεύτερη συνεχή χρονιά, τιμητική διάκριση και 

έπαινο απέσπασε και το επίσης εξαιρετικό ελαιόλαδο του Δημήτρη 

Γιαννάκη, με την επωνυμία «Riza Olive Oil»ο οποίος παρέλαβε τον έπαινο 

από την αντιδήμαρχο του Δήμου Παιανίας κα Ματίνα Κατρακάζα. 

Στην «FOOD EXPO 2019» 

συμμετείχαν 1.050 ελληνικές 

παραγωγικές και εμπορικές 

επιχειρήσεις και 250 ξένοι εκθέτες. 

Οι συμμετέχοντες παραγωγοί της 

Παιανίας και των Γλυκών Νερών 

εμφανίστηκαν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, 

αφού πλήθος επισκεπτών πέρασε 

από το περίπτερο του Δήμου 

Παιανίας, ψυχή του οποίου ήταν και 

φέτος -για όλο το τριήμερο- η 

αεικίνητη Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας 

κα Ελένη Δάβαρη. Το περίπτερο 

του Δήμου, στήριξαν επίσης, από την 

πρώτη στιγμή μέχρι και το πέρας της 

έκθεσης, με την παρουσία τους, τόσο 

ο δήμαρχος Παιανίας Σπύρος 

Στάμου όσο και οι κ.κ.: Αγγελική 

Στουραϊτη πρόεδρος του Δημοτικού 



Συμβουλίου, Παναγιώτης Σιδέρης, 

Παύλος Σιδερης και Ματίνα 

Κατακάζα αντιδήμαρχοι αμφότεροι, 

καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι από 

όλες τις δημοτικές παρατάξεις. 

Να θυμίσουμε τον στόχο του 

Δήμου Παιανίας με τη συμμετοχή 

του, στη σημαντική αυτή 

διοργάνωση, που δεν ήταν άλλος 

από τη στήριξη, προβολή και 

προώθηση των προϊόντων της 

περιοχής. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα 

Δούρου, ο Αντιπεριφεριάρχης 

Πέτρος Φιλίππου, οι υποψήφιοι 

περιφερειάρχες Γιώργος Πατούλης 

και Γιάννης Σγουρός, καθώς και οι 

δήμαρχοι: Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μαρκου, Μαρκόπουλου Σωτήρης 

Μεθενίτης, Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και 

Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, επισκέφτηκαν επίσης, το περίπτερο του 

Δήμου Παιανίας. 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Παιανίας 


