
Πεύκα, 17/07/2020  
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι, ύστερα από ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Συλλόγων Γονέων του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου, οι δύο 
Σύλλογοι, ενόψει του νέου σχολικού έτους 2020-2021, θα συνεργαστούν με το 
βιβλιοπωλείο «SUBLIME» (Λεωφόρος Παπανικολάου 86Α, Πεύκα) και το κατάστημα 
μουσικών οργάνων «Ριχάρδος» (Παπαναστασίου 76 – Θεσσαλονίκη).  
  
Συγκεκριμένα: 

 Για το βιβλιοπωλείο SUBLIME οι εκπτώσεις για τα  βιβλία οργανισμού,  βοηθήματα, 

καθώς και τα απαραίτητα για το μάθημα της μουσικής είναι 10%, ξενόγλωσσα από 5% 

έως 15% βιβλία από 10% έως 50%,  παιχνίδια 10% έως 15%,  υλικά εικαστικών και 

χαρτικά 15%.  

 Για το κατάστημα μουσικών οργάνων «Ριχάρδος» ισχύουν για το νέο σχολικό έτος οι 
εξής προνομιακές τιμές, με δωρεάν μεταφορικά για αποστολή με αγορές άνω των 29€: 
- Μεταλλόφωνο Angel 18,5€ 
- Φλογέρα Soprano baroque 3.5€ 
- Βιβλίο φλογέρας Priestley 15€ 
Σύντομα θα υπάρξει και νέο site της εταιρίας «Ριχάρδος», μέσα από το οποίο θα 
ισχύουν προνομιακές τιμές για όλα τα είδη και για όλους τους μαθητές του σχολείου 
μας. Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί αργότερα μέσα στη χρονιά. 

 

Όπως γνωρίζετε, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αλλά και στη διάρκειά της, υπάρχουν 

συγκεκριμένες ανάγκες για αγορά βιβλίων, γραφικής ύλης ή μουσικών οργάνων. Για να 

μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος αυτής της αγοράς και να πετύχουμε, πραγματικά, 

καλύτερες τιμές και καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση, θα πρέπει να δηλώσουμε 

συγκεκριμένο αριθμό παραγγελιών στα δύο συνεργαζόμενα καταστήματα. Πέρα από την 

αρχική παραγγελία, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε κάθε 

επίσκεψή μας.  

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τις εκπτώσεις αυτές, θα πρέπει να το δηλώσετε στην 
επισυναπτόμενη αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή/συνδρομή στους 
Συλλόγους Γονέων του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» (κόστος εγγραφής/συνδρομής: 15€ ετησίως) 
και η παραλαβή της κάρτας μέλους του Συλλόγου.  
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η εγγραφή/συνδρομή στον Σύλλογο και η παράδοση 
της Αίτησης Εκπτωτικής Κάρτας μπορούν να γίνονται, καθημερινά, απευθείας στα μέλη του 
Συλλόγου (στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου) 
ή, μετά τις 17 Αυγούστου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης του Κολεγίου, στην κ. Έλενα 
Χριστοφόρου για το Γυμνάσιο – Λύκειο, στη Γραμματεία του Δημοτικού,  στην κ. Βίκυ 
Μπαμίδου για το Δημοτικό και στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου, κ. Μαριάννα 
Πραβητιανού για το Νηπιαγωγείο. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύονται οι γονείς, ώστε να επιλέξουν υποχρεωτικά κάποιο 
από τα παραπάνω καταστήματα, με τα οποία συνεργάζονται οι Σύλλογοι Γονέων, ή να 
προμηθευτούν μια τέτοια κάρτα. 

  Με εκτίμηση  

Από τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων  

Νηπιαγωγείου-Δημοτικού & Γυμνασίου-Λυκείου      


