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ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Αξιότιμοι Κύριοι – Κυρίες, 

θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τις προτάσεις της Ένωσης μας σχετικά με την 
Περίοδο των Χριστουγέννων που έχουμε καταθέσει τόσο προς τον Δήμο όσο και τον αρμόδιο 
φορέα ΠΑΟΔΗΠ τα τελευταία δυο χρόνια. 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 2019:  ΜΗΝΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ  
Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η πιο μακρά εορταστική περίοδος του έτους με 
αποτέλεσμα να δικαιολογεί μια ουσιαστική επένδυση από πλευράς Δήμου και ένα μεγάλο 
ποσοστό από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου φορέα ΠΑΟΔΗΠ τόσο για τον στολισμό 
του Δήμου μας όσο και για την διοργάνωση θεματικών δράσεων κάθε έτος, με την 
διοργάνωση ενός Χριστουγεννιάτικου Χωριού. 
 
Οι παραπάνω δράσεις πιστεύουμε ότι θα λειτουργούν ανταποδοτικά ψυχαγωγώντας 
αφενός τους Δημότες μας  και αφετέρου σε συνδυασμό με τις χιλιάδες επισκεπτών που 
επισκέπτονται κάθε χρόνο το Santa Claus Kingdom στο MEC, την μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση για τα Χριστούγεννα στην περιοχή των Μεσογείων, θα προσελκύουν νέους 
επισκέπτες στον Δήμο μας με αποτέλεσμα την άμεση τόνωση της Τοπικής Αγοράς και θα 
προσδώσουν ένα μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Δήμο μας.  
 
Το 2019 προτείναμε εξαρχής στον Προέδρο του ΠΑΟΔΗΠ κ. Βαρδή την πρόταση μας η οποία 
έτυχε θέρμης υποδοχής και ιδιαίτερης αναγνώρισης και στην συνέχεια μετά την παραίτηση 
του, παρουσιάσαμε σε συνεδρίαση Διαβούλευσης των Συλλογών του Δήμου μας, παρουσία 
του Δημάρχου κυρίου Μάδη, της Νέας Προέδρου κυρίας Λεκκάκου και της Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κυρίας Κρεμμυδά, την πρόταση μας καθώς και δύο ολοκληρωμένες 
και κοστολογημένες εφαρμογές για την υλοποίηση της πρότασης μας, με 35.000€ και 
50.000€. 



ΠΡΟΤΑΣΗ 2020: ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Το 2020 αντιληφθήκαμε ότι εν μέσω πανδημίας και ενώ ειχε ανακοινωθεί Lock Down ήδη 
από τον Νοέμβριο στο σύνολο της Αττικής, ο σχεδιασμός και η διοργάνωση εορταστικών 
δράσεων και εκδηλώσεων από πλευράς Δημοτικής Αρχής θα ήταν ανούσιος τόσο για τους 
πολίτες όσο και τα καταστήματα στον Δήμο μας.  
 
Με βάση τα νέα δεδομένα πήραμε την πρωτοβουλία και ανακοινώσαμε στον νέο Προέδρο 
του ΠΑΟΔΗΠ κύριο Κυρίτση ότι η Ένωση μας προτείνει εφόσον αντικειμενικά δεν μπορούν 
να γίνουν Χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις, τα χρήματα του φορέα τα οποία είναι 
προϋπολογισμένα και άρα υπάρχουν διαθέσιμα, να διατεθούν στο σύνολο τους στην αγορά 
φωτισμού ο οποίος θα ανήκει πλέον στον Δήμο μας.  
 
Έχοντας τον φωτισμό ως παρακαταθήκη θα μπορούσαν στο μέλλον, εφόσον η πανδημία το 
επιτρέπει, να επενδύονται αρκετά παραπάνω χρήματα για χριστουγεννιάτικες δράσεις 
αναπτυξιακού χαρακτήρα όπως περιγράψαμε παραπάνω. 
 
Σας Ενημερώνουμε  ότι ο γειτονικός μας Δήμος Ραφήνας ο οποίος άκουσε και υιοθέτησε την 
αντίστοιχη πρόταση της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Ραφήνας – 
Πικερμίου, προέβη σε σταδιακή αγορά ποιοτικού ηλεκτροφωτισμού με πιστοποιητικά ISO 
και σήμανση CE επενδύοντας περίπου το ποσόν των 20.000€ κάθε έτος και σε διάστημα 4-5 
ετών έχει στην κατοχή του φωτισμο που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του Δήμου 
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Λεωφόρων και των απομακρυσμένων περιοχών.  
Ο Δήμος Παιανίας με βάση τα έξοδα του 2020 & 2021 θα μπορούσε να αγοράσει τον 
παραπάνω εξοπλισμό μόλις σε δυο έτη! 
 
Μια επίσκεψη στον Δήμο Ραφήνας πιστεύουμε θα σας πείσει για να ακολουθήσετε την 
παραπάνω προτεινόμενη και συμφέρουσα από όλες τις απόψεις για τον Δήμο μας καλή 
πρακτική. 
 
Επίσης απευθυνόμαστε σε εσάς ώστε να μας ενημερώστε για τα παρακάτω: 
 

1. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το πλάνο εορταστικών δράσεων και 
εκδηλώσεων από πλευράς Δημοτικής Αρχής. 

 
2. Να μας ενημερώσετε για τον λόγο για τον οποίο η οδός Ιωάννου Μεταξά, ο 

«εμπορικός» δρόμος και έξοδος της πόλης μας προς την Λεωφόρο Λαυρίου έχει 
εξαιρεθεί από τον στολισμό της πόλης της Παιανίας παραμένοντας αστόλιστος, 
προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας τα οποία επιχειρούν επι του δρόμου 
και απευθύνονται με θυμό σε εμάς. 

 
 

Με Εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ, 

 
Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

                   Σερμπενιάδης Παναγιώτης                                     Γιάννης Κλάγκος 


