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Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
1. Προστασία Εκθεσιακού Χώρου
1. ∆ιαχωρισµός περιπτέρου
2. Χώροι Υγιεινής
2. Φωτισµός
3. Καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων
3. Καλάθι απορριµάτων
4. Κυλικείο - Κλιµατισµός
4. Wi-Fi
5. Μεγαφωνική Εγκατάσταση
6. ∆υναµικό πρόγραµµα προβολής
& δηµοσιότητας του Εκπτωτικού Χωριού
7. Κατάλογος Εκθετών

Αριθµός Κτιρίου __________ Αριθµός(οι) Περιπτέρου __________
Το κόστος ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχεται:
Κόστος συµµετοχής για µέλη του Επιµελητηρίου: 17,5Ä / τ.µ.
Τρόπος Πληρωµής:
30% Προκαταβολή µε την υπογραφή της ∆ήλωσης Συµµετοχής
Εξόφληση Υπολοίπου µετρητοίς µετά το πέρας της διοργάνωση.

Ο / Η ∆ΗΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

2ο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2019
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1. – Προοίµιο. Ο παρόν κανονισµός διέπει τις σχέσεις µεταξύ διοργανωτή της διοργάνωσης και των εκθετών
ΑΡΘΡΟ 2. Ο τίτλος της διοργάνωσης είναι: 2o ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2019, διοργανωτές είναι το Επιµελητήριο Καρδίτσας και ανάδοχος η εταιρεία ΠΡΟΒΟΛΗ expo. Το 2o
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2019 θα λάβει χώρα από 19 – 26 Oκτωβρίου 2019 στις Καπναποθήκες Καρδίτσας.
ΑΡΘΡΟ 3. Ηµεροµηνία και ωράριο λειτουργίας.
3.1. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής και το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από τη διοργάνωση.
3.2. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα να µεταβάλει µονοµερώς την ηµεροµηνία και τον τόπο διοργάνωσης καθώς και το ωράριο λειτουργίας της διοργάνωσης, χωρίς η
µεταβολή αυτή να δηµιουργεί οποιαδήποτε σχετική αποζηµίωση ευθύνης και υποχρέωσης του έναντι των εκθετών. Ανάκληση της δήλωσης συµµετοχής εκθέτη, µε επίκληση της
παραπάνω ενδεχόµενης µεταβολής δεν επιτρέπεται (διατηρουµένων των συµβατικών υποχρεώσεων του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στον παρόντα κανονισµό).
3.3. Η λειτουργία των περιπτέρων των εκθετών οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα το πρόγραµµα της διοργάνωσης.
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ικαίωµα συµµετοχής. Στην διοργάνωση γίνονται δεκτοί : α) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που ασκούν επιχείρηση βιοτεχνίας, βιοµηχανίας,
εµπορίας και επιθυµούν να εκθέσουν αµεταχείριστα προϊόντα. β) Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που αντιπροσωπεύουν παραγωγικές επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού µε την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία και θα καταθέσουν έγγραφη εξουσιοδότηση των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν, για το
δικαίωµα συµµετοχής τους (ως αντιπροσώπων) στην διοργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 5. Εκθέµατα. Τα βασικά εκθέµατά της αφορούν, ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ µόδας, καλλυντικά, λευκά είδη και πολλά άλλα.
ΑΡΘΡΟ 6. Όροι συµµετοχής
6.1. Ο διοργανωτής είναι υποχρεωµένος να παραχωρήσει στον εκθέτη, στον χώρο που αναφέρεται στην δήλωση συµµετοχής, δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την
έναρξη της διοργάνωσης.
6.2 Στο αναφερόµενο στη δήλωση συµµετοχής ενοίκιο (µίσθωµα) του χώρου που περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του διοργανωτή για την εν γένει οργάνωση και
λειτουργία της διοργάνωσης. Τυχόν δαπάνες του εκθέτη για τροποποίηση του περιπτέρου – κατόπιν έγκρισης του διοργανωτή – βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον αυτόν (εκθέτη)
& καταβάλλεται το υπόλοιπο της δαπάνης µε την έναρξη της διοργάνωσης ρητά αποκλεισµένης κάθε αξίωσης του τελευταίου έναντι του διοργανωτή για συµµετοχή του στην
σχετική δαπάνη, µείωση του µισθώµατος κλπ.
6.3 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζηµιάς σε βάρος του διοργανωτή ή οποιοδήποτε τρίτου, απορρέουσας από ενέργεια του εκθέτη ή των προστεθέντων του, ο
εκθέτης υποχρεούται σε απροφάσιστη, άµεση, και πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ζηµιάς (θετική και αποθετικής) του παθόντος.
6.4 Η δαπάνη µεταφοράς εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκτιθέµενων προϊόντων, προς και από το περίπτερο του εκθέτη βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο. Ο
διοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει για κάθε ενδεχόµενη ζηµιά υποστεί ο εκθέτης, κατά τη διαδικασία µεταφοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκτιθεµένων προϊόντων,
προς και από το περίπτερο του εκθέτη.
6.5. Το σύνολο των υλικών που χρησιµοποιεί ο διοργανωτής για κάθε κατασκευή και διαµόρφωση του εκθεσιακού χώρου αποτελούν περιουσία του διοργανωτή ή
προστεθέντων του και συνεπώς δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωµα πάνω σ΄ αυτά.
6.6. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την παρουσίαση : α) εκθεµάτων που είναι µεγάλα και ογκώδη και µπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές
ή εκθέµατα που δεν αναγράφονται στην δήλωση συµµετοχής, β) εκθεµάτων που δεν παράγονται ή δεν αντιπροσωπεύονται επίσηµα από τον εκθέτη. Αλλαγή εκθεµάτων
επιτρέπεται µόνο έπειτα από έγγραφη αίτηση του διοργανωτή ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα απαγόρευσης της παρουσίασης εκθεµάτων που δεν ανταποκρίνονται στα
συµφωνηθέντα.
6.7. Οι θέσεις (STANDS) µισθώνονται αποκλειστικά στον εκθέτη ή τους αντιπροσώπους του και δεν επιτρέπεται να υποµισθώσει ή η καθοιονδήποτε τρόπο παραχώρηση
της χρήσης αυτών σε τρίτα πρόσωπα.
6.8. Μετά την υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής από τον εκθέτη, ο τελευταίος δεν δύναται να ακυρώσει µονοµερώς αυτή (συµµετοχή) υποχρεωµένος σε κάθε
περίπτωση στην εξόφληση του συµφωνηθέντος τµήµατος. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εκθέτης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση του ως προς το χώρο ο διοργανωτής
µπορεί – χωρίς καµιά υποχρέωση επιστροφής της ληφθείσας καταβολής να ακυρώσει τη διάθεση αυτού (χώρου) εφόσον επιθυµεί να µισθώσει εκ νέου το χώρο, δύναται να λάβει
υπ' όψιν του τα διαµορφούµενα δεδοµένα, µειώνοντας τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του εκθέτη. Οποιαδήποτε απαίτηση πληρωµής διατηρεί ο διοργανωτής έναντι του
εκθέτη, δεν ακυρώνεται µετά από αυτή τη πράξη. Ο διοργανωτής ουδεµία απολύτως ευθύνη φέρει, σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφή των εκτεθησόµενων ειδών και προϊόντων,
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο διοργανωτής αναλαµβάνει την ευθύνη να καλύψει ασφαλιστικά την διοργάνωση έναντι τροµοκρατικών ενεργειών, πυρός, αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων, εάν ο εκθέτης επιθυµεί κάποια ειδική ασφάλεια τότε θα κάνει ατοµική ασφάλεια.
ΑΡΘΡΟ 7. Εµπορικές συναλλαγές και διαφηµιστικές.
7.1. Στο χώρο που θα πραγµατοποιηθεί η διοργάνωση επιτρέπεται η σύναψη εµπορικών πράξεων µε βάση τα εκτιθέµενα δείγµατα. Στον εκθέτη επιτρέπεται να
διαφηµίζεται και να προβάλει – µόνο µέσα στο εκθετήριο του – αποκλειστικά τα εκθέµατα των επιχειρήσεων που αναφέρονται στη δήλωση συµµετοχής του, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν θα υφίσταται παρενόχληση γειτονικών εκθετών, µε θορύβους κλπ και δεν θα προβάλλουν διαφηµίσεις που προσβάλλουν το κοινό αίσθηµα.
7.2 Υπό µέρους του εκθέτη χρήση µε οποιοδήποτε τρόπο του σήµατος της διοργάνωσης επιτρέπεται µόνο έπειτα από έγγραφη µόνο άδεια του διοργανωτή.
7.3 Τα εκθέµατα πρέπει να αποµακρυνθούν το αργότερο τη 12η µεσηµβρινή της εποµένης ηµέρας, δηλαδή 27 Σεπτεµβρίου 2019, διαφορετικά θα αποµακρυνθούν από
τον διοργανωτή και οι εκθέτες θα επιβαρυνθούν µε τα έξοδα της µεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 8. Κανονισµός διοργάνωσης.
8.1 Ο κανονισµός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης µεταξύ του διοργανωτή και του εκθέτη. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται ειδικά µε το παρόντα
κανονισµό ισχύουν οι οικείες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας.
8.2. Οι συσκευασίες των εκθεµάτων πρέπει να µετακινηθούν από τους χώρους της διοργάνωσης µία(1) ηµερολογιακή ηµέρα πριν τα εγκαίνια και µέχρι τις δώδεκα
(12π.µ.). Σε περίπτωση παραβίασης σχετικής υποχρέωσης του εκθέτη, ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα να µετακινήσει τις συσκευασίες των εκθεµάτων καταλογίζοντας την σχετική
δαπάνη στον εκθέτη.
8.3. Οι χώροι της διοργάνωσης φυλάσσονται µε µέριµνα του διοργανωτή σε 24ώρη βάση, πλην όµως ο τελευταίος ουδεµία ευθύνη αποζηµίωσης φέρει έναντι του
εκθέτη για καταστροφή ή απώλεια πραγµάτων του τελευταίου κατά το ωράριο λειτουργίας της διοργάνωσης.
8.4. Η Αστυνοµία, η Πυροσβεστική, η βιοµηχανική επιθεώρηση, οι δηµόσιες αρχές και εκπρόσωποι του διοργανωτή δικαιούνται να βρίσκονται στο χώρο της
διοργάνωσης καθ΄ όλο το 24ώρο. Κανένα είδος εύφλεκτου υλικού δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ή να παραµείνει στα περίπτερα. Φωτισµός θα υπάρχει στις αίθουσες και
στους γύρω χώρους της διοργάνωσης, όλες δε οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των περιπτέρων θα ελέγχονται από ηλεκτρολόγους εγκεκριµένους από τον διοργανωτή. Ο καθαρισµός
των διαδροµών και των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων της διοργάνωσης θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του διοργανωτή. Αν ο εκθέτης επιθυµεί ιδιαίτερο καθαρισµό του
περιπτέρου ή των εκθεµάτων του η σχετική διαδικασία θα πραγµατοποιείται µε τα δικά του συνεργεία, µέσα και δαπάνη.
8.5. Τα εκθέµατα δεν πρέπει να µετακινηθούν από τα περίπτερα, ούτε τα περίπτερα µπορούν να κλείσουν πρόωρα – µερικά ή ολικά – πριν το τέλος της διοργάνωσης. Ο
διοργανωτής δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τα εκθέµατα που δεν έχουν µεταφερθεί από τους χώρους της διοργάνωσης έγκαιρα.
ΑΡΘΡΟ 9. Ο διοργανωτής δικαιούται σε περίπτωση µη πληρωµής του µισθώµατος να συστήνει ενέχυρο επί των εκθεµάτων του εκθέτη έως την αποπλήρωση του µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 10. Τελικές ∆ιατάξεις. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει, συµπληρώσει ή καταργήσει διατάξεις του παρόντος κανονισµού, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για
την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία της διοργάνωσης. Οι µεταβολές αυτές έχουν την ίδια ισχύ µε τους όρους του παρόντος κανονισµού και είναι υποχρεωτικές για τον εκθέτη.
Αν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κανονισµού κριθεί δικαστικά άκυρος, για ισχύ των υπολοίπων όρων, ο διοργανωτής δικαιούται να αντικαταστήσει τον κριθέντα ως άκυρο όρο
µε άλλον ίσης νοµικής και εµπορικής ισχύος.
Αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής
Ο Εκθέτης

Ο ∆ιοργανωτής

