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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΔΟΜΗ 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

Βασική δομή με πλαίσια αλουμινίου & μελαμίνη ύψους 2,50, Φωτισμός (1 spot / 3 τ.μ.), 
Μοκέτα, Μετόπη με το λογότυπο, Πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
 
 

 ΜΕΤΩΠΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

Στα ετοιμοπαράδοτα περίπτερα (βασικής δομής) θα επικολλάται στη μετόπη του περιπτέρου πινακίδα με τo λογότυπο του 
εκθέτη. Ο εκθέτης έχει την υποχρέωση να στείλει στην διοργάνωση με email το λογότυπο της εταιρίας του. 
 
 

 ΕΠΙΠΛΑ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 

H εταιρεία κατασκευής δομών των περιπτέρων έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει (με επιπλέον χρέωση) χωρίσματα για 
τη δημιουργία εντός των περιπτέρων χώρων κουζίνας, αποθήκης, γραφείων κ.λπ. H ίδια εταιρεία ενοικιάζει διάφορα 
έπιπλα, βιτρίνες, ράφια κ.λπ.  (ΦΟΡΜΑ: ΕΠΙΠΛΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
 
 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Τα περίπτερα με βασική δομή δικαιούνται δωρεάν παροχή μονοφασικού ρεύματος ίση με 100W/3 m2 (δηλαδή 1 σποτ 
φωτισμού των 100W ανά 3 m2), καθώς και μία πρίζα των 500W. Για την παροχή της αναγκαίας ισχύος του ηλεκτρικού 
ρεύματος, 24ωρης παροχής (για ψυγεία) ή την ενοικίαση φωτιστικών σωμάτων, οι εκθέτες πρέπει να απευθυνθούν 
απευθείας στην εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία και θα τους τιμολογήσει αντίστοιχα.  (ΦΟΡΜΑ: 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ) 
 
 

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Για την δημιουργία ψηφιακών εκτυπώσεων η καθαρή επιφάνεια του Panel – όπως φαίνεται στο σχέδιο σελ.2- είναι 240 X 
96 cm.  
Σε περίπτωση που θα τοποθετηθούν αυτοκόλλητα βινύλια στα υλικά της δομής, ο εκάστοτε εκθέτης υποχρεούται μετα το 
τέλος της έκθεσης να τα απομακρύνει από τα πάνελ χωρίς να προκαλέσει φθορές. 
 
 

 ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΠΑΝΟ & ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την  ανάρτηση πανό και άλλων υλικών η εταιρία κατασκευής των εκθεσιακών δομών προμηθεύει δωρεάν τους εκθέτες 
με γαντζάκια για την κρέμαση υλικών 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: 
1. Το τρύπημα ή το βάψιμο των πάνελ και των αλουμινίων. 
2. Η χρήση συρραπτικών. 
3. Η χρήση αυτοκόλλητων ταινιών απευθείας πάνω στα υλικά της δομής. Πρώτα τοποθετείται χαρτοταινία και πάνω 
στην χαρτοταινία, μπαίνει η αυτοκόλλητη ταινία. 
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Τεχνικές προδιαγραφές περιπτέρου Με Δομή 
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ 

(Ιδιοκατασκευή) 
 

 
Όλες οι κατασκευές των περιπτέρων με ελεύθερη δομή πρέπει να είναι αυτοστήρικτες. 
Απαγορεύεται το βίδωμα, κάρφωμα, καθώς οι ταινίες διπλής επικόλλησης στο δάπεδο και στους τοίχους. Κανένα 
αντικείμενο ή κατασκευή δεν θα εφάπτεται στους τοίχους, την οροφή ή στις κολώνες του κτιρίου. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα καλύπτονται έξοδοι κινδύνου, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθμοί πυρασφάλειας.  
 
Το μέγιστο ύψος των κατασκευών (π.χ.: πυλώνες φωτισμού, βάσεις εκθεμάτων, panels, πινακίδες, χωροδικτυώματα) 
είναι 3,00 μέτρα.  
 
Οποιαδήποτε αναφορά σε ύψος λογίζεται από το έδαφος του εκθεσιακού κέντρου. Στην περίπτωση που σε δυο 
γειτνιάζοντα περίπτερα ο ένας εκθέτης υψώσει μια διαχωριστική πλάτη και βρεθεί ψηλότερα από ότι έχει υψώσει ο άλλος 
εκθέτης, τότε ο πρώτος υποχρεούται να καλύψει τις αισθητικές ατέλειες που προκαλεί στο γειτνιάζον περίπτερο 
 
 
 

 ΕΠΙΠΛΑ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 

H εταιρεία κατασκευής δομών των περιπτέρων έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει (με επιπλέον χρέωση) χωρίσματα για 
τη δημιουργία εντός των περιπτέρων χώρων κουζίνας, αποθήκης, γραφείων κ.λπ. H ίδια εταιρεία ενοικιάζει διάφορα 
έπιπλα, βιτρίνες, ράφια κ.λπ.  (ΦΟΡΜΑ: ΕΠΙΠΛΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
 
 
 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Ο φωτισμός των περιπτέρων με ελεύθερη δομή, καθώς και κάθε παροχή, μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος, γίνεται με 
δαπάνη των εκθετών. Για την παροχή της αναγκαίας ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, 24ωρης παροχής (για ψυγεία) ή την 
ενοικίαση φωτιστικών σωμάτων, οι εκθέτες πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στην εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
η οποία και θα τους τιμολογήσει αντίστοιχα.  (ΦΟΡΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ) 
 
Οι ηλεκτρολόγοι των κατασκευαστικών εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο άδειας εξασκήσεως 
επαγγέλματος. 
 
 
 

• ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

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. 


