
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

 

Πεύκα, Ιούλιος 2021  

 

 

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 2021-2022, 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€ 

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.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις παραπάνω εκπτώσεις είναι η εγγραφή/συνδρομή στο Σύλλογο Γονέων 

κα Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου – Δημοτικού του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».  

Κόστος εγγραφής/συνδρομής: 15€ ετησίως ανά οικογένεια (ανεξαρτήτως του πόσα παιδιά φοιτούν 

στην βαθμίδα) 

 

 

 

 



 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η εγγραφή/συνδρομή στον Σύλλογο, γίνεται, καθημερινά, απευθείας 

στα μέλη του Συλλόγου (στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου) 

ή μετά τις 18 Αυγούστου, στη γραμματεία της Διεύθυνσης του Κολεγίου. 

 

Επίσης η πληρωμή της συνδρομής σας στο Σύλλογο Νηπιαγωγείου-Δημοτικού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί απευθείας στην τράπεζα EUROBANK στον λογαριασμό του Συλλόγου, βάζοντας ως 

αιτιολογία κατάθεσης το τμήμα και το ονοματεπώνυμο ενός εκ των παιδιών σας που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό. 

Μετά την κατάθεση, θα πρέπει να στείλετε το  αποδεικτικό στο  sec@delasalle.gr. 

 

IBAN: GR95 0260 4340 0001 7020 0196 675 

Όνομα δικαιούχου: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Νηπιαγωγείου και 

του Δημοτικού Σχολείου του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ 

 

Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύονται οι γονείς, ώστε να επιλέξουν υποχρεωτικά κάποιο από τα 

παραπάνω καταστήματα, με τα οποία συνεργάζονται οι Σύλλογοι Γονέων. 

Σελίδες Συλλόγου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού για επικοινωνία - ενημέρωση: 

 

https://www.facebook.com/delasalle.parents.gr/ 

https://www.facebook.com/groups/delasalle.parents.gr/ 

 

 

Με εκτίμηση  

Από τα Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

Νηπιαγωγείου-Δημοτικού  

https://www.facebook.com/delasalle.parents.gr/
https://www.facebook.com/groups/delasalle.parents.gr/

