
35 ΧΡΟΝΙΑ

Επιτυχημένες 
& Αξιόπιστες 
Συνεργασίες  



Έχοντας μια μακρά πορεία στο χώρο, 

εξυπηρετούμε τους πελάτες μας επαγγελματίες 

και ιδιώτες παρέχοντας μια ολοκληρωμένη 

γκάμα ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού. 

O μεγάλος αριθμός επιτυχημένων έργων ανάθεσης, 

σε μία ευρεία κλίμακα πελατών, μας παρέχει 

συσσωρεμένη γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.



Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Με περισσότερα από 35 χρόνια πορείας η ΔΕΣΙΚΟΣ ΟE, είναι μια καθιερωμένη εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού, 

η οποία στρατηγικά επικεντρώνεται στην πελατοκεντρική εξυπηρέτηση των συνεργατών της. Απευθυνόμαστε σε εταιρείες, 

οργανισμούς, ηλεκτρολόγους & ελευθέρους επαγγελματίες του κλάδου  που απαιτούν άμεσες & ποιοτικές  λύσεις  τόσο για 

την εξυπηρέτηση παραγγελιών με ποσοτικές απαιτήσεις όσο και τις ημερήσιες ανάγκες τους. 

 � Προσφέρουμε ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις στο σύγχρονο επαγγελματία, επιχείρηση, οργανισμό & ιδιώτη.

 � Διαθέτουμε γκάμα κορυφαίων προϊόντων, με γνώμονα την αρχή αντιστοίχησης κόστους - ποιότητας (value for money).

 � Προσαρμοζόμαστε στις συνεχής μεταβολές της αγοράς, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις & τεχνολογικές καινοτομίες 
του κλάδου.

 � Εξασφαλίζουμε την άμεση διάθεση στα είδη της επιλογής σας διατηρώντας επαρκή αποθέματα στις ιδιόκτητες αποθήκες μας.

 � Επενδύουμε στην προσωπική επικοινωνία & την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί η εταιρεία μας, 
προτεραιότητα μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση



Ιδρύεται το πρώτο 

κατάστημα της εταιρείας 

από τον Δεσίκο Δημήτριο 

στο Ίλιον 

Συστήνεται από τον 

Βασίλειο  Δεσίκο  η 

εταιρεία Δεσίκος Βασίλειος 

& ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρεία εγκαθίσταται σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

1.500τμ με αποθήκες & 

γραφεία  εξυπηρέτησης 

πελατών χονδρικής

Εγκαινιάζεται το νέο 

κατάστημα στο κέντρο των 

Αχαρνών

1987 2008 2009 2017

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Στη  Βασίλειος Δεσίκος & Σια ΟΕ οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε, επενδύουμε, υλοποιούμε & συνεχίζουμε 
θέτοντας τον επόμενο στόχο.



ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τα είδη μας για να σας 
προμηθεύουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα στα είδη του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού & φωτισμού.

Design -  Τεχνογνωσία – Καινοτομία 
Οι αρχές που χαρακτηρίζουν τα είδη της επιλογής μας.

ΚΑΛΏΔΙΑ

ΛΑΜΠΤΉΡΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΉΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΙΔΉ 

ΠΡΟΣΏΠΙΚΉΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& EΛΕΓΧΟΥ 

ΚΤΙΡΙΏΝ

ΦΏΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΣΏΤΕΡΙΚΏΝ 
& ΕΞΏΤΕΡΙΚΏΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΏΝ 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΥΛΙΚΑ 
ΠΙΝΑΚΏΝ

ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΦΏΤΙΣΤΙΚΑ 



Επιλέγουμε επώνυμα,

Συνεργαζόμαστε με 

τους κορυφαίους!

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ
Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με αναγνωρισμένες πολυεθνικές εταιρείες & 
Ελληνικές βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού. Παρακολουθούμε 
συνεχώς & αξιολογούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, εκτιμώντας το όφελος που αυτές μπορούν 
να παρέχουν στους πελάτες μας. 



ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Στη ΔΕΣΙΚΟΣ ΟE προτεραιότητα μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένες 
λύσεις, που επιτρέπουν στους πελάτες μας να βρίσκονται σε  ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Είμαστε σημαντικοί για τους πελάτες μας, χτίζοντας 
μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις εμπιστοσύνης. Στόχος & 
όραμα μας να αναγνωρίζει ο πελάτης μας στην εταιρία και τα στελέχη της, 
τους ειδικούς στο ηλεκτρολογικό υλικό & φωτισμό, που μπορεί να 
εμπιστεύεται και να προσδοκά αποτελέσματα.

 � Ηλεκτρολόγοι

 � Τεχνικές / Κατασκευαστικές Εταιρείες

 � Αρχιτέκτονες / Διακοσμητές

 � Δημόσιοι Φορείς

 � Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 � Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

 � Εμπορικές Εταιρείες

 � Καταστήματα Ηλεκτρ. Εξοπλισμού

 � Βιομηχανικές / Παραγωγικές Μονάδες

 � Ιδιώτες / Καταναλωτές



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΣ
Τα στελέχη της εταιρείας μας αποτελούνται από επαγγελματίες του χώρου που ο καθένας διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική 
κατάρτιση & εμπειρία ώστε με λιτές και άμεσες διαδικασίες να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση. Ανταποδίδουμε την 
εμπιστοσύνη σας εξασφαλίζοντας ποιοτικές παροχές υπηρεσιών. 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Με καθημερινές παραδόσεις 
σε όλη την Αττική & 
παραδόσεις σε πρακτορεία 
για την εξυπηρέτηση των 
συνεργατών στην επαρχία.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με τη συμμετοχή του 
προσωπικού μας σε σεμινάρια 
του κλάδου, εξειδικεύουμε  το 
προσωπικό μας διαχωρίζοντας 
το γνωστικό τους αντικείμενο 
σε τμήματα.

Όπου διατηρούμε επαρκές στοκ για να καλύψουμε  τις 
ανάγκες των άμεσων πωλήσεων. Εξοπλισμένη με 
πρόγραμμα ERP  για άμεση διαχείριση αποθεμάτων.



ΙΛΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΧΑΡΝΑΙ ΆΜΕΣΗ & 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Φροντίζουμε τα καταστήματα μας να διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό, άμεσα διαθέσιμα αποθέματα 
σε πλήθος κωδικών, εκθεσιακούς χώρους με ποικιλία προϊόντων, εύκολη πρόσβαση & parking.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Εξοπλισμένα καταστήματα για 

να σας παρέχουν άμεσες λύσεις. 

Με διευρυμένο ωράριο για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση σας.



Επιμένουμε 
να σκεφτόμαστε 
πελάτοκεντρικά  

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αγ.Νικολάου 47,  Ίλιον

info@desikos.gr

Τηλ: 210 2623428 - 210 2691636

Fax: 210 2691142

ΙΛΙΟΝ

Αγίου Νικολάου 47, Ίλιον

Τηλ: +30210-2623428 

Fax: +30210-2691142 

info@desikos.gr 

ΑΧΑΡΝΑΙ

Δεκελείας 53, Αχαρναί

Τηλ:  +30210-3006757, +30210-2440888

Fax: +30210-2440887

acharnes@desikos.gr


