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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 

 

Οι εκθέτες που έχουν περίπτερα ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ παραλαμβάνουν τον χώρο τους την Τρίτη  15 Μαίου, ενώ οι εκθέτες που 
έχουν περίπτερο ΜΕ ΔΟΜΗ παραλαμβάνουν τον χώρο τους την Τετάρτη 16  Μαίου. 
Οι κατασκευές των περιπτέρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 17 Μαίου στις 24:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
 
Μέχρι δυο ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης ο συμμετέχων πρέπει να έχει ολοκληρώσει την  εγκατάσταση και 
διακόσμηση του περιπτέρου του καλύπτοντας τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες σε σημεία που τα περίπτερα 
συνορεύουν ή σε σημεία που είναι εμφανή από άλλους χώρους της έκθεσης. Οι εκθέτες έχουν αποκλειστικά την 
ευθύνη για την παραλαβή και την απομάκρυνση των εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης.  
Οι δαπάνες για τη μεταφορά των εκθεμάτων προς και από τον χώρο της έκθεσης, καθώς επίσης και οι δαπάνες για 
την παραλαβή των εκθεμάτων, εγκατάσταση και αποξήλωση των περιπτέρων, βαρύνουν αποκλειστικά τους 
εκθέτες. Ο οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, εξαφάνιση ή κλοπή. 
 
 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 

 

Η έκθεση θα κλείσει την Κυριακή 20 Μαίου 2018 και ώρα 20:00μ.μ. Όλοι οι εκθέτες πρέπει να παραμείνουν στα 
περίπτερά τους μέχρι να αποχωρήσει και ο τελευταίος επισκέπτης. Φεύγοντας οι εκθέτες πρέπει να πάρουν μαζί τους 
το ίδιο βράδυ όλα τα πολύτιμα μικροαντικείμενα, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την αποξήλωση 
των περιπτέρων τους. Mετά την αποχώρηση των επισκεπτών θα επιτραπεί η έξοδος των εκθεμάτων και η προσέγγιση 
των φορτηγών για την αποξήλωση. 
Tην Δευτέρα 21/5/2018 και ώρα 08.00 π.μ. θα ανοίξουν οι πόρτες για την απόσυρση των εκθεμάτων, καθιστώντας 
πρακτικά αδύνατη τη φύλαξη του χώρου. Οι εκθέτες από την ώρα αυτή και μετά οφείλουν να έχουν αντιπρόσωπό 
τους στο περίπτερο για τη φύλαξη των εκθεμάτων τους, μέχρι την οριστική αποχώρησή τους. Οι εκθέτες θα έχουν στη 
διάθεσή τους 1 μέρα αποξήλωσης (Δευτέρα 2 1 /5/2018 από 08.00 έως 23.00). 
 
 

ΖΗΜΙΕΣ 
 
Ζημίες που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από τους εκθέτες ή τους προσκληθέντες των 
εκθετών βαραίνουν τον συμμετέχοντα και χρεώνονται στην συμμετέχουσα εταιρεία. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για 
όλες τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους ιδίους ή από τρίτους που μισθώθηκαν από αυτούς, στους τοίχους, 
στα πατώματα, στις κολόνες και στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης και της 
αποξήλωσης. Ζημίες που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση του χώρου και προέρχονται από τους εκθέτες ή τους 
προσκληθέντες των εκθετών βαραίνουν τον συμμετέχοντα και χρεώνονται στην συμμετέχουσα εταιρεία. Εάν ο εκθέτης 
ή εκπρόσωπός του ή άτομο που έχει προσλάβει στην υπηρεσία του, προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών 
διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου, με πράξεις του ή παραλείψεις, καταστροφές ή ζημιές στο χώρο της έκθεσης 
ή στην ιδιοκτησία άλλων εκθετών, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την εκτίμηση 
του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου του. Κατά την διάρκεια των κατασκευών και των αποξηλώσεων απαγορεύεται η 
τοποθέτηση (προσωρινή ή μόνιμη) κιβωτίων, εκθεμάτων και άλλων εμποδίων στους διαδρόμους μεταξύ των 
περιπτέρων. Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τα μεταφέρει χωρίς δική του ευθύνη στον 
εξωτερικό εκθεσιακό χώρο. Με τη λήξη των εργασιών αποξήλωσης, κάθε εκθέτης υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο 
του περιπτέρου του στον οργανωτή αφότου έχει απομακρύνει τα κάθε μορφής και μεγέθους απορρίμματα του εκτός 
του ευρύτερου εκθεσιακού χώρου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τα 
τυχόν εναπομείναντα απορρίμματα με δικά του μέσα και να χρεώσει αντίστοιχα τον εκθέτη. Οτιδήποτε παραμείνει στο 
χώρο μετά την εν λόγω παράδοση επιτρέπεται να διατεθεί ή να καταστραφεί κατά την κρίση των οργανωτών. 
Οποιαδήποτε έξοδα ή άλλες ζημιές προκύψουν εξ αυτού ή από καθυστέρηση στην παράδοση του χώρου περάν της 
άνω τεθείσης προθεσμίας, αυτά θα βαρύνουν εις το ακέραιο το συμμετέχοντα. 



 - - 3 - - 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Η έκθεση κατά την διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης θα φυλάγονται επί 24ώρου βάσεως από 
άνδρες ασφαλείας (SECURITY). Στην πράξη όμως, κυρίως κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και των ημερών 
αποξήλωσης όπου στον χώρο εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εκθέτες, όσον 
αφορά την ασφάλεια των εκθεμάτων. 
 
Οι εκθέτες σύμφωνα με τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής, είναι πλήρως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 
εκθεμάτων και του προσωπικού τους κατά την διάρκεια της ετοιμασίας, της λειτουργίας των εκθέσεων και της 
απόσυρσης των εκθεμάτων. Συνιστούμε για λόγους μεγαλύτερης κάλυψης, την ασφάλισή σας σε ασφαλιστική 
εταιρεία της επιλογής σας. 
 
 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 
Όλοι οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μην απομακρύνουν τους πυροσβεστήρες από τα περίπτερά τους. Κατά τις ώρες 
λειτουργίας της έκθεσης, σε κάθε περίπτερο πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος το λιγότερο, που να έχει πλήρη 
ικανότητα χειρισμού του πυροσβεστήρα. Έκτακτα (πρόσθετα) μέτρα πυρασφάλειας είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον 
οργανωτή, να εφαρμοσθούν από τους εκθέτες, σε ειδικές περιπτώσεις. Κανείς από τους εκθέτες δεν πρέπει να ενεργεί 
ή να ανέχεται οτιδήποτε θα μπορούσε να ακυρώσει ή να βλάψει τα πυρασφαλιστήρια, άλλα ασφαλιστήρια που 
καλύπτουν στο σύνολό του τον εκθεσιακό χώρο και τα εκθέματα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υγρού ή ατμού σε 
σημεία αναφλέξεως κάτω των 54οC (130οF) καθώς και η χρησιμοποίηση εκρηκτικών, καυστικών και άλλων 
επικίνδυνων υλικών, στους χώρους της παρουσίασης. Όλοι οι χώροι και τα εκθέματα κάθε περιπτέρου πρέπει να 
ελέγχονται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εκθέτη, όλες τις μέρες και όλες τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης. Ο 
οργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί στους χώρους κάθε περιπτέρου. Ο οργανωτής έχει το δικαίωμα 
εισόδου στα περίπτερα, ακόμα και όταν οι εκθέτες έχουν απαγορεύσει την είσοδο του κοινού σε αυτά. Οι φωλιές που 
σημειώνονται στο σχέδιο που εσωκλείεται με την ένδειξη «ΠΦ» είναι οι πυροσβεστικές φωλιές του κτιρίου. 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η εταιρεία καθαρισμού θα φροντίζει για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και για τη μοκέτα των 
περιπτέρων των εκθετών. Η λεπτομερής καθαριότητα των περιπτέρων και των εκθεμάτων γίνεται με ευθύνη των 
εκθετών. ‘Οσοι από τους κ.κ. εκθέτες επιθυμούν συνολικό και λεπτομερή καθαρισμό των περιπτέρων και των 
εκθεμάτων τους, μπορούν να απευθύνονται στην εταιρία καθαρισμού, η οποία με μια σχετική μικρή επιβάρυνση 
μπορεί να το αναλάβει. 
 

Οι εκθέτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αποκομιδή και απομάκρυνση όλου του άχρηστου υλικού που 
θα προκύψει κατά την κατασκευή και την αποξήλωση των περιπτέρων τους. 

 
 Σημείωση : Στις διαπραγματεύσεις που θα κάνετε με τους υποψήφιους κατασκευαστές των περιπτέρων σας, 
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η διοργανώτρια εταιρεία θα τους χρεώσει 0,40€ /τ.μ. ως κόστος για την χρήση 
των κάδων αποκομιδής αποριμμάτων κατά την κατασκευή και την αποξήλωση του περιπτέρου σας. Παρακαλούμε 
επίσης να σημειώσετε ότι βασική υποχρέωση του κατασκευαστή είναι μετά το πέρας της έκθεσης να απομακρύνει 
έγκαιρα όλα τα υλικά κατασκευής του περιπτέρου και να παραδώσει το χώρο ελεύθερο όπως τον παρέλαβε. 
 
 


