
 

 

Δελτίο Τύπου: Δωρεά επίπλων 

 

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ δωρίζει τα έπιπλα που αποσύρει 
πλαίσια του συμβολαίου προμήθειας νέων επίπλων για την περίοδο 2015 

Η διοργάνωση διανομής των επίπλων γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό δίκτυο 
αλληλεγγύης Allilonnet.gr (μη κερδοσκοπική εταιρία) η οποία ιδρύθηκε το 2012 από 
τον κ. Άγγελο Παγκράτη. 

Η πρώτη αποστολή 130 τεμαχίων διαφόρων
προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 19/05/2017 με δωρεάν μεταφορά από την 
εταιρία TELETRANS. 

Το πρόγραμμα της δωρεάν διάθεσης 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει έως το 2020 με προτε
νοσοκομεία και δήμους σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας
συνδρομή της Allilonnet καθώς επίσης και χορηγούς για τη δωρεάν μεταφορά και 
διανομή των επίπλων.  

  

 

 

 

 

 

 

Για χορηγίες και πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνίας του ΔΡΟΜΕΑ (
επικοινωνίας 2106835250, Σέρρες κα. Ελένη Φαρδέλα τηλέφωνο επικοινωνίας 
2321099220) και της ΆΛΛΗΛΟΝ
26610 83798)                                        

Σέρρες 26/06/2017

επίπλων γραφείου προς Ελληνικούς φορείς   

δωρίζει τα έπιπλα που αποσύρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
πλαίσια του συμβολαίου προμήθειας νέων επίπλων για την περίοδο 2015 – 2020.  

Η διοργάνωση διανομής των επίπλων γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό δίκτυο 
(μη κερδοσκοπική εταιρία) η οποία ιδρύθηκε το 2012 από 

τεμαχίων διαφόρων επίπλων (γραφείων, συρταριέρων κλπ)
προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 19/05/2017 με δωρεάν μεταφορά από την 

Το πρόγραμμα της δωρεάν διάθεσης επίπλων που αποσύρει ο Δρομέας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει έως το 2020 με προτεραιότητα τα σχολεία, 
νοσοκομεία και δήμους σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας με τη συνεργασία και 

καθώς επίσης και χορηγούς για τη δωρεάν μεταφορά και 

Για χορηγίες και πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα 
(Αθήνα: κ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2106835250, Σέρρες κα. Ελένη Φαρδέλα τηλέφωνο επικοινωνίας 
ΆΛΛΗΛΟΝnet (Γιώργος Παγκράτης τηλέφωνο επικοινωνίας
                           

            

 

/06/2017 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
2020.   

Η διοργάνωση διανομής των επίπλων γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό δίκτυο 
(μη κερδοσκοπική εταιρία) η οποία ιδρύθηκε το 2012 από 

(γραφείων, συρταριέρων κλπ) 
προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 19/05/2017 με δωρεάν μεταφορά από την 

που αποσύρει ο Δρομέας από την 
σχολεία, 

με τη συνεργασία και 
καθώς επίσης και χορηγούς για τη δωρεάν μεταφορά και 

τε με την ομάδα 
Αθήνα: κ. Ιωάννης Παπαπαναγιώτου τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2106835250, Σέρρες κα. Ελένη Φαρδέλα τηλέφωνο επικοινωνίας 
τηλέφωνο επικοινωνίας 


