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Κωδ. εκθέτη Συμπληρώνεται από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο 
Αίθουσα  Διάδρομος Stand 

  
Επωνυμία  Επωνυμία στην μετόπη 

του περιπτέρου  
 

Διεύθυνση     
Τ.Κ. Πόλη  Περιοχή  
Τηλ.   Fax   Κινητό   
E-mail   Internet   
ΑΦΜ   Εκπρόσωπος   

Στοιχεία τιμολογίου (αν είναι διαφορετικά)    
Επωνυμία   ΑΦΜ  
Διεύθυνση   Τ.Κ. Πόλη   Περιοχή   
Αιτούμενη επιφάνεια  (ελάχιστο 10 m2 ανά εταιρία)  Ποσότητα  Τιμή μονάδας 

(ανά m2) 
Συνολικό ποσό 

Ενοικίαση χώρου, δομή περιπτέρου, ένα τραπέζι άνα 10 τ.μ., 2 καρέκλες ανά 10 τ.μ. φωτι-
σμός περιπτέρου, 1 πρίζα ανά περίπτερο, μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, μοκέτα,  1 
καλάθι, φύλαξη χώρου, κλιματισμός χώρου, καθαριότητα. 

 
100,00 ευρώ  

 

Σύνολο A  
 

 

 
Φπα 23%  

 

 

 
Γενικό Σύνολο  

 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Δικαιολογητικά που επιστρέφονται στην γραμματεία εμπορικού: Η Αίτηση συμμετοχής και ο Γενικός Κανονισμός συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέσω Φαξ  
στην γραμματεία της οργάνωσης:  Ελληνο-Ιταλικό  Επιμελητήριο,  Μάρνη & Αβέρωφ 4 , 104 33 Αθήνα ,  τηλ. 210.7213209 ,  Φαξ  210.7213212 

   email f.karpouzaki@italia.gr  ---- www.italia.gr  
Πληρωμές: Προκαταβολή του 50% , καταβάλλεται κατά την αποστολή των δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ η εξόφληση πραγματοποιείται το αργό-
τερο έως τις 15.05.2013.  Oι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό EUROBANK 

IBAN GR6802601010000520200792369 
Οι προφορικές επιβεβαιώσεις και οι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την καταβολή της προκαταβολής δεν θα θεωρούνται έγκυρες. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
 
 
Υπογραφή αίτησης συμμετοχής 
 
Ημερομηνία                                                                                                                                         Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (σφραγίδα και υπογραφή)  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ωράριο λειτουργίας   
 

Παρασκευή 31 Μαΐου από τις 15.00 έως τις 23.00 
Σάββατο 1 Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 23.00  
Κυριακή 2 Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 23.00 

 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗΣ 
1. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκδήλωσης, η διάρκειά της και τα ωράρια 
προσέλευσης, καθορίζονται από τον Οργανωτή, ο οποίος διατηρεί σε οποιαδήποτε 
στιγμή το δικαίωμα να τα τροποποιήσει χωρίς να αναγνωρίσει καμία απαίτηση αποζη-
μίωσης.  
 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 
2. Ο Εκθέτης έχει την υποχρέωση να εκθέτει μόνο τα αναφερόμενα στην αίτηση συμ-
μετοχής  προϊόντα, μέσα στα όρια του χώρου που του παραχωρήθηκε. Για τεχνικές και 
οργανωτικές ανάγκες, ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την 
απόλυτη κρίση του τις εμπορευματικές ομάδες, να μεταφέρει τους Εκθέτες σε μια 
διαφορετική ομάδα ή σε άλλο χώρο και να αλλάξει τις διαστάσεις ή τους χώρους που 
παραχωρήθηκαν.  
Σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, ο Εκθέτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί καλή 
στάση, να σέβεται τα υλικά και εξοπλισμούς τόσο του Οργανωτή όσο και του εκθεσι-
ακού χώρου και των τρίτων, καθώς και ν ακολουθεί όλες τις οδηγίες του Οργανωτή 
που θα δίνονται με γραπτή ή/και προφορική ενημέρωση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. 
Σε περίπτωση αθέτησης αυτών των υποχρεώσεων, ο Οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα 
να υιοθετήσει τα μέτρα που θα θεωρήσει κατάλληλα.  
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
3. Σε περίπτωση παραίτησης, ο Οργανωτής εξουσιοδοτείται να εισπράξει την προκα-
ταβολή συμμετοχής. Η κοινοποίηση παραίτησης πρέπει να γίνεται προς τον οργανωτή 
μέσω φαξ ή συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής, τουλάχιστον 30 ημέρες 
πριν από την έναρξη της έκθεσης, στην παρακάτω διεύθυνση: Ελληνο-Ιταλικό Επιμε-
λητήριο Μάρνη & Αβέρωφ 4 104 33 Αθηνα Τηλ. 210.7213209 Φαξ 210.7213212.  
Ο Οργανωτής θα θεωρήσει ως εγκαταλειμμένους τους χώρους που: 
Α) δεν θα καταληφθούν από τους Εκθέτες κατά το έναρξη της Εκδήλωσης, 
Β) που θα μείνουν χωρίς επιτήρηση ή σε συνθήκες εμφανούς εγκατάλειψης, κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης.  
Αυτοί οι χώροι θα παραμείνουν στην διάθεση του Οργανωτή, ο οποίος θα μπορέσει να 
τους αποδώσει σε άλλους εκθέτες.  
 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ 
4. Ο Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές (άμεσα ή έμμεσα) ή βλάβες που θα 
προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, από όποιον και όπως αν προκληθούν. Οι Εκθέ-
τες είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν σε κύρια ασφαλιστική εταιρία της επιλογής 
τους για ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα (αστική 
Ευθύνη προς Τρίτους) καθώς και κατά κινδύνων ή υλικών και άμεσων ζημιών  σε 
πράγματα που μεταφέρονται, βρίσκονται και εκτίθενται στην έκθεση. Ο Οργανωτής 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη απώλεια, ζημία, κλοπή 
ή/και ληστεία που θα υποστεί ο Εκθέτης, επειδή αυτός είναι ο φύλακας του χώρου που 
του παραχωρείται, των σχετικών υλικών εξοπλισμού, των εκτιθέμενων ή /και προς 
έκθεση εμπορευμάτων σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης, περιλαμβα-
νομένων των φάσεων προετοιμασίας και αποξήλωσης.  
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
5. Οι ημέρες και ώρες προσέλευσης στο εκθεσιακό κέντρο, προετοιμασίας και αποξή-
λωσης των περιπτέρων, είναι αυστηρά, αυτές που θα ανακοινωθούν από τον Οργανω-
τή. Ο Εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να σταθμεύσει τα οχήματά του έξω από 
τις περιφράξεις του εκθεσιακού κέντρου μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων στις 
προβλεπόμενες περιοχές και πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του περιπτέρου.  
 
 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
6. Κατά την διάρκεια προετοιμασίας του περιπτέρου δεν επιτρέπεται να πραγματοποι-
ούνται επιτόπου εργασίες που αποτελούν επεξεργασία (όπως για παράδειγμα βαφή ή 
λείανση διαφόρων κομματιών) με ηλεκτρικά εργαλεία ή όργανα, εκτός από τα μηχα-
νήματα καθαριότητας. Κατά συνέπεια, τα εξαρτήματα για την προετοιμασία του περι 
πτέρου πρέπει να αποτελούνται από προετοιμασμένα και τελειωμένα στοιχεία, ώστε 
να απαιτούν επί τόπου, μόνο απλές εργασίες συναρμολόγησης και τελικής τακτοποίη-
σης. Οι συμμετέχοντες ρητά δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες σχετικά με την 
ασφάλεια και την πρόληψη πυρκαγιάς. Δεδομένης της ισχύος όλων των κανονισμών 
και διατάξεων, ακόμη και των ειδικών, σχετικά με τις συγκεντρώσεις σε δημόσια 
κτίρια, απαγορεύεται: το άναμμα φωτιάς, η εισαγωγή εκρηκτικών υλών, προϊόντων με 
πίεση, ή επικίνδυνων ή δύσοσμων, ή που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές και ενό-
χληση. Ο Οργανωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ζημίες που θα μπορούσαν να 
προκληθούν στο προσωπικό του Εκθέτη ή στους επισκέπτες, λόγω μη εφαρμογής των 
παρόντων κανόνων.  
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
7. Στους συμμετέχοντες απαγορεύεται: 
1) ρητώς η πώληση εκθεμάτων κατά την διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης 
2) να εκχωρούν, ανταλλάσσουν – ακόμη και δωρεάν – τον χώρο που τους παραχωρή-
θηκε. 
3) να ανοίγουν το περίπτερο τους αργοπορημένα, σε σχέση με το ωράριο κοινού της 
εκδήλωσης.  
4) να εκθέτουν αντικείμενα άσχετα με τον εμπορευματικό τομέα ή/και ξένα προς τον 
σκοπό της έκθεσης.  
5) να φιλοξενούν στον χώρο που τους παραχωρήθηκε, άλλους εκθέτες οι οποίοι δεν 
έχουν υποβάλλει κανονική αίτηση συμμετοχής.  
6) κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, να κλείνουν το περίπτερο, να καλύπτουν το 
υλικό ή να αποξηλώνουν τον εκθεσιακό τους χώρο. Επαφίεται στον Οργανωτή η 
δυνατότητα να ζητήσει την απομάκρυνση ενδεχομένων αντικειμένων τα οποία δεν 
είναι σχετικά με το θέμα της έκθεσης. Ενδεχόμενες ενστάσεις πρέπει να υποβάλλο-
νται, αποκλειστικά γραπτώς, στην Οργανώτρια Εταιρία.  
 
 
Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ «100% 
Made in Italy» και ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους του κανονισμού συμμετο-
χής.  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ____________________________________________ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _________________________  
 
 
 Σφραγίδα          
 

 

 


