Οι ακόλλουθοι όροι, είνα
αι δεσμευτικοί ττόσο για τον ∆ιο
οργανωτή, όσο και για
τον Εκκθέτη, τους υπ
παλλήλους τουςς, τους συνερ
ργάτες τους κα
αι τους
επισκέπ
πτες τους. Ρυθμίζουν τους κα
ανόνες συμμετο
οχής των εκθεττών και
γενικά την λειτουργία της εκάστοτε έκθεσης BEAU
UTY. Ο «Κανο
ονισμός
Λειτουρ
ργίας και Όροι Συμμετοχής
Σ
Εκθ
θέσεων BEAUT
TY» είναι αναρττημένος
στην ισττοσελίδα μας (w
www.beautygree
ece.gr).
1. ∆ιορ
ργανωτής
Ο ∆ιοργγανωτής της έκθ
θεσης BEAUTY,, είναι η εταιρεία
α με επωνυμία:
Κ. ΤΣΙΡ
ΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ
Σ
ΟΕ και δ
διακριτικό τίτλο «BEAUTY GR
REECE
TSIRIM
MOKOU»,
Εργατώ
ών Τύπου 2, 163
3 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛ
ΛΗ - ΑΘΗΝΑ,
Τηλ: 2109010016 Fax:: 2109016663,
αι στον παρόνν κανονισμό με
μ τον
η οποία στο εξής θα αναφέρετα
ηρισμό «∆ιοργα
ανωτής».
χαρακτη
2. Ημέρ
ρες & ώρες λειτουργίας
Επισκέέπτες: Σάββαττο-Κυριακή: 10:0
00–20:00, ∆ευτέέρα: 10:00-19:00
Εκθέτες
ς:
Σάββαττο-Κυριακή-∆ευτέρα: 09:00-21:0
00
Ο ∆ιορ
ργανωτής διατηρ
ρεί το δικαίωμα
α αλλαγής ωρα
αρίου, ανάλογα με τις
ανάγκεςς της διοργάνω
ωσης ή/και μετά
ά από αίτηση Εκθέτη, την ο
οποία ο
∆ιοργαννωτής έχει το δικκαίωμα να δεχθ
θεί ή να αρνηθεί.
3. Εκθέέματα
Στην έκκθεση μπορούνν να πάρουν μέρος επιχειρήσ
σεις (Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπ
πα), οι οποίεςς στο εξής θα αναφέρονται με τον χαρακττηρισμό
«Εκθέτη
ης».
Ο Εκθέέτης πρέπει να
α πληροί τουςς όρους και τις προϋποθέσεεις που
απαιτού
ύνται από τις κεείμενες διατάξεις για τη συμμεττοχή του ως εμ
μπορική
επιχείρη
ηση στην έκθεση.
Στην έκκθεση μπορούνν να συμμετάσ
σχουν επιχειρήσ
σεις με τα ακό
όλουθα
προϊόνττα ή/και υπηρεσ
σίες:
Καλλυνντικά, Μηχανήμα
ατα Αισθητικής,, Μακιγιάζ, Προ
οϊόντα Περιποίη
ησης &
∆ιακοσμ
μητικής Μαλλιώ
ών, Προϊόντα Περιποίησης Άκρων, Αναλλώσιμα,
Επαγγεελματικά Ενδύμ
ματα & Αξεσο
ουάρ, Εξοπλισ
σμός Επαγγελμ
ματικών
Χώρωνν, Franchising, Ε
Επαγγελματικές Σχολές & Σεμινάρια, Μικροσυ
υσκευές
Ομορφιιάς, Εναλλακτικές Θεραπείεςς, Προϊόντα Φυσικής & Υ
Υγιεινής
∆ιατροφ
φής, Όργανα Γυμναστικής, Γυναικεία Είδη-Αξεσουάρ & άλλα
Επαγγεελματικά Προϊόνντα & Υπηρεσίεςς σχετικά με τους Κλάδους Παροχής
Υπηρεσ
σιών Ομορφιάς.
Ο ∆ιορ
ργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, του να επιττρέψει την συμ
μμετοχή
εκθετώνν με προϊόντα ή υπηρεσίες διαφ
φορετικές από τιις προαναφερόμ
μενες.
4. Επισ
σκέπτες
Η έκθεεση είναι Αυσττηρά Επαγγελμ
ματική και η εείσοδος θα επ
πιτραπεί
αποκλειστικά και μόνο
ο σε Επαγγελμ
ματίες, Εμπόρους ή/και Σπουδ
δαστές:
Αισθητικής, Περιποίησ
σης Άκρων, Κ
Κομμωτικής, Μα
ακιγιάζ, Εναλλα
ακτικών
Θεραπεειών, Ιατρικής Α
Αισθητικής & ά
άλλων Κλάδων Παροχής Υπη
ηρεσιών
Ομορφιιάς.
Ο ∆ιοργγανωτής έχει το
ο δικαίωμα να επιτρέψει την είσοδο
ε
επισκεπ
πτών με
επάγγελλμα διαφορετικό
ό από τα προανα
αφερόμενα.
Οι Συννοδοί απαγορεύ
ύονται. Ο ∆ιοργγανωτής έχει το
τ δικαίωμα να
α κάνει
εξαιρέσ
σεις, σε ειδικές π
περιπτώσεις.
5. ∆ιαδ
δικασία Παραχώ
ώρησης
Στην κρ
ράτηση περιπτέέρων, προτεραιιότητα έχουν ο
οι εκθέτες της α
αμέσως
προηγο
ούμενης έκθεσηςς.
Οι νέεςς ενδιαφερόμενεες Επιχειρήσεις προκειμένου ννα συμμετάσχου
υν στην
έκθεση,, θα πρέπει αφο
ού εκδηλώσουνν το ενδιαφέρονν τους στο ∆ιοργγανωτή
και λάβο
ουν όλο το απαραίτητο πληροφ
φοριακό υλικό, να
ν στείλουν την σχετική
Αίτηση Ενδιαφέροντοςς Συμμετοχής, με τα πλήρη σ
στοιχεία τους και
κ την
ακριβή περιγραφή των εκθεμάτων τουςς.
Ο ∆ιοργανωτής, κατόπ
πιν συνεννόηση
ης με την ενδια
αφερόμενη Επιχ
χείρηση
ού προβούν σ
σε συμφωνία, θ
θα αποστείλει σ’ αυτήν την σχετική
και αφο
«Επιβεβ
βαίωση Συμμετο
οχής», την οποίία θα πρέπει να
α υπογράψει ο Εκθέτης
Ε
(ή ο Νό
όμιμος Εκπρόσω
ωπός του) και ννα στείλει στον ∆ιοργανωτή, μεε φαξ ή
ηλεκτρο
ονικό ταχυδρομεείο.
Ο Εκθέττης, με την υπογραφή της «Επιβεβαίωσης Συμ
μμετοχής», δεσ
σμεύεται
για τη συμμετοχή του στην έκθεση
η και την κατα
αβολή του τιμή
ήματος,
χόμενος ανεπιφύλακτα τους όρ
ρους που αναγγράφονται στον παρόν
αποδεχ
«Κανοννισμό λειτουργίας και Όροι Συμμ
μετοχής Εκθέσεω
ων BEAUTY” .

περίπτωση δεν θεωρείται
Το ποσό που οφείλει ο Εκθέτης, σε καμία π
θωμα, αλλά απο
οτελεί αντάλλαγμ
μα για την παρα
αχώρηση του δικαιώματος
μίσθ
προσωρινής και χρονικά περιορισμ
μένης χρήσης σ
συγκεκριμένων υ
υπηρεσιών
συγκεκριμένου χ
χώρου (του περίπτερου) της εκά
άστοτε έκθεσης..
και σ
Κανέένας επιπλέον όρος ή αλλαγγή κάποιου εκ των παρόντων, δεν θα
αναγγνωριστεί χωρίςς την έγγραφη έγγκριση του ∆ιοργανωτή.
6. Άρνηση
Ά
Συμμεττοχής
Ο ∆
∆ιοργανωτής έχ
χει το δικαίωμα να αρνηθεί οπ
ποιαδήποτε συμμετοχή ή
έκθεεμα στην έκθεση
η, χωρίς να έχεει καμία υποχρέέωση να δικαιολλογήσει τη
θέση
η του.
7. Ιδ
διωτικό Συμφω
ωνητικό
Με την παραλαβή
ή της «Επιβεβ
βαίωσης Συμμετοχής» ο ∆ιο
οργανωτής
υποχ
χρεούται να εκκδώσει Ι∆ΙΩΤΙΚ
ΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (εις διπλλούν) που
περιιέχει τη συμφωννία που αναγρά
άφεται στην «Επιβεβαίωση Συμμετοχής»
και ννα το παραδώσεει στον Εκθέτη π
προς υπογραφή
ή, σφραγίδα & επ
πιστροφή.
Το Ι∆
∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦ
ΦΩΝΗΤΙΚΟ (Ι.Σ..) θα κατατεθεί α
από τον ∆ιοργα
ανωτή στην
αρμό
όδια ∆.Ο.Υ. και είναι αναπόσπα
αστο κομμάτι το
ου τιμολογίου τηςς Παροχής
Υπη
ηρεσιών.
Το Ι.Σ. αποτελεί ένα
α σώμα με τον π
παρόντα Κανοννισμό Λειτουργία
ας και όροι
μετοχής
Εκθέσεων
BEAU
UTY.
Ειδικότεερες
συμφωννίες
που
Συμμ
αποτυπώνονται στο
ο Ι.Σ. μπορούνν να υπερισχύσ
σουν των διατά
άξεων του
ονισμού Λειτουρ
ργίας. Η μη τή
ήρηση ή παραβ
βίαση οποιουδήπ
ποτε όρου
Κανο
του Ι.Σ. ή του παρόνντος Κανονισμο
ού Λειτουργίας (οι οποίοι θεωρο
ούνται όλοι
ουσιιώδεις) παρέχει το δικαίωμα στο
ον ∆ιοργανωτή να ακυρώσει ορ
ριστικά την
παραχώρηση του περιπτέρου,
π
να παρακρατήσει την τυχόν προ
οκαταβολή
θώς και να αξιώ
ώσει την αποκα
ατάσταση κάθε θετικής ή
κράττησής του, καθ
αποθετικής του ζημίας που απορρέέει από την ακύρ
ρωση αυτή.
Π
νοι Χώροι
8. Παραχωρούμεν
Η ελλάχιστη επιφάνεεια περιπτέρου που μπορεί να
α παραχωρηθεί είναι 9τ.μ.
Σε εξαιρετικές περιπ
πτώσεις, ο ∆ιοργανωτής διατηρ
ρεί το δικαίωμα ννα εγκρίνει
ότερου χώρου.
παραχώρηση μικρό
Περίπτερο ∆ομ
μής
8α Π
Το π
περίπτερο αποττελείται από τη ∆ομή (μεταλλικκός σκελετός, εεκθεσιακός
τοίχο
ος-νοβοπάν & μ
μετώπη), τη Μοκκέτα στο δάπεδο, τα Spots (των 100watt)
για ττον κατάλληλο Φ
Φωτισμό & την Π
Παροχή Ηλεκτρ
ρικού Ρεύματος ((500 watt).
Επίσ
σης, περιέχει γρ
ραφείο, καρέκλες, βιτρίνα, ράφια, τα τεμάχια τω
ων οποίων
διαφ
φοροποιούνται ανάλογα
α
με τα ττετραγωνικά μέτρα του περιπτέρ
ρου.
∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση κκαι γενικά
μένο περίπτερο..
παρέμβαση στο καττά τα άνω δομημ
Περίπτερο Ίχνους Εδάφους ((Ακατασκεύασττο)
8β Π
Στηνν περίπτωση π
που κάποιος Εκκθέτης δεν θέλεει να χρησιμοπ
ποιήσει την
δομή
ή και τον παρ
ρεχόμενο από τον ∆ιοργανωττή εξοπλισμό, μ
μπορεί να
αιτηθ
θεί Περίπτερο Ίχ
χνους Εδάφουςς, που από εδώ & στο εξής θα α
αναφέρεται
στο παρόν ως «Ακα
ατασκεύαστο πεερίπτερο».
Στηνν παραπάνω πεερίπτωση, ο Εκθ
θέτης δικαιούτα
αι έκπτωση 10%
% στις τιμές
τιμοκκαταλόγου.
Στα «Ακατασκεύασττα περίπτερα» ο ∆ιοργανωτής π
παρέχει στον Εκκθέτη μόνο
ζ
επιφά
άνεια στον εκθεεσιακό χώρο (δ
δηλ. μόνο το δάπεδο) με
τη ζητούμενη
μοκέέτα (χωρίς εξοπλισμό, εκθεσιακκούς τοίχους, μεττώπη, φωτισμό κ.ο.κ.).
Σ’ αυτή την περίπτω
ωση, ο Εκθέτηςς δύναται να πρ
ροβεί σε ειδική κατασκευή
δομή
ής η/και ηλεκτρο
ολογικής εγκατά
άστασης.
Ευθύνεται δε για
α την νομιμότητα, στατικότη
ητα και ασφά
άλεια των
κατα
ασκευών. Οι τεχνικοί των κκατασκευών αυ
υτών οφείλουνν να είναι
επαγγγελματίες του κλάδου, να υπ
ποβάλλουν στο ∆ιοργανωτή τις σχετικές
άδειές τους, βεβαιώ
ώσεις και τεχνικά
ά σχέδια προς έλλεγχο και έγκρισ
ση. Με τον
τρόπ
πο αυτό ο ∆ιοργγανωτής θα έχει τη δυνατότητα
α να διατηρήσει την ομαλή
λειτο
ουργία της έκθεσης (π.χ. διαχω
ωρισμός δυο γειιτονικών ακατασ
σκεύαστων
περιιπτέρων κ.α.)
Ο Εκθέτης είναι υπ
πεύθυνος για την εφαρμογή τω
ων μέτρων ασφα
αλείας που
βάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασ
σκευής και λειτουργίας του
επιβ
περιιπτέρου του. Ο Εκθέτης φέρ
ρει την αποκλειιστική ποινική και αστική
ευθύ
ύνη για οποιοδή
ήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στονν ίδιο, στο
προσωπικό του ή σε τρίτους, από
ό ενέργειες που
υ έχουν άμεση ή έμμεση
ση με την κατασ
σκευή του περιπ
πτέρου του και κατά το χρονικό
ό διάστημα
σχέσ
από την έναρξη της κατασκευής του
υ μέχρι της πλήρους αποξήλωσ
σής του.
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Οι Ηλεκκτρολογικές Εγκκαταστάσεις σε Σχεδιάγραμμα, η Υπεύθυνη ∆
∆ήλωση
Ηλεκτρο
ολόγου (παρέχεεται από τον ∆ιο
οργανωτή) καθώ
ώς & το αντίγρα
αφο της
Άδειας Ηλεκτρολόγου του τεχνικού
ύ που τις τοπ
ποθέτησε, πρέπ
πει να
πριν την έναρξη των εργασιώ
ών στον
κατατίθεενται το αργότεερο 5 ημέρες π
Τεχνικό
ό Ηλεκτρολόγο ττου ∆ιοργανωτή προς έλεγχο, έγγκριση, γνωστο
οποίηση
και τήρη
ηση πρόσθετωνν όρων.
Ο Τεχνικός Ηλεκτρολόγγος του ∆ιοργανωτή, είναι υπεεύθυνος κατά το
ον νόμο
ση των περιπτέρων. Σε περ
ρίπτωση διαπίσ
στωσης
για τηνν ρευματοδότησ
επικίνδυ
υνων ηλεκτρολο
ογικών συνδέσεεων ή παράτυπω
ων παρεμβάσεω
ων στις
ηλεκτρο
ολογικές εγκα
αταστάσεις τω
ων περιπτέρω
ων, αυτά δεεν θα
ηλεκτρο
οδοτούνται ή θ
θα διακόπτεται η ηλεκτροδόττησή τους, μέχ
χρι την
αποκαττάσταση των ελλλείψεων ή των κκακοτεχνιών.
Υπόχρεεοι σε κατάθεσ
ση των παραπ
πάνω πιστοπο
οιητικών είναι όλοι
ό
οι
Εκθέτες
ς που θα χρησ
σιμοποιήσουν Ηλεκτρολογικέές Εγκαταστάσ
σεις και
Υλικά ή/και Ηλεκττρολογικό Προσωπικό α
ανεξαρτήτως τύπου
νο ή Ακατασκεύ
ύαστο).
περιπττέρου (∆ομημέν
Η παρο
οχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα εκθετήρια (κκάθε τύπου) θα γίνεται
αποκλειστικά και μόνονν από τα ειδικά σημεία παροχώ
ών που υπάρχο
ουν στις
κτιριακέές εγκαταστάσειις (δάπεδα, ορο
οφές & τοίχουςς) για το συγκεκκριμένο
σκοπό και οι εν λόγω
ω εργασίες ρευ
υματοδότησης θ
θα πραγματοπο
οιούνται
ό Ηλεκτρολόγο ττου ∆ιοργανωτή
ή.
αποκλειστικά και μόνο από τον Τεχνικό
Στη συ
υνέχεια, ειδικότεερα για τη ρευ
υματοδότηση τω
ων «Ακατασκεύ
ύαστων
Περιπτέέρων», ο Ηλεκττρολόγος του Ε
Εκθέτη υποχρεο
ούται στην τοπο
οθέτηση
υποπινά
άκων
(με
ρελέ
διαφυγγής
και
τους
απαιτού
ύμενους
ασφαλεειοδιακόπτες).
Ο ∆ιοργγανωτής δικαιού
ύται να επισκέπττεται οποτεδήπο
οτε και να επιθεωρεί τα
περίπτεερα για την πιστή εφαρμογή και την τήρηση τωνν κανονισμών.
9. Γενικοί Κανόνες Ο
Ορθής Χρήσης
Κάθε Εκθέτης,
Ε
έχει δικαίωμα
δ
και υπ
ποχρέωση να διακοσμήσει η//και να
κατασκεευάσει το περ
ρίπτερό του εντός των τετρα
αγωνικών μέτρω
ων της
συμφωννίας που έχει κάνει
κ
με τον ∆ιο
οργανωτή, αλλά
ά σε μέγιστο ύψ
ψος 2,5
μέτρων.
Ο Εκθέττης, έχει την δυνατότητα να ζηττήσει και να πάρ
ρει, κατά την κρ
ρίση του
∆ιοργαννωτή, έγκριση για υπέρβαση του προαναφερόμ
μενου ύψους.
Σε αυτή
ή την περίπτωσ
ση η πίσω όψη
η της κατασκευής που υπερβα
αίνει τα
2,5μ. κα
αι γειτνιάζει με άλλα
ά
περίπτερα
α ή κοινόχρηστο
ους χώρους που
υ έχουν
ύψος 2
2,5μ., θα πρέπεει να είναι υποχ
χρεωτικά σε ευπρεπή κατάστα
αση και
βαμμένα σε ουδέτερο
ο χρώμα. Σε αντίθετη
α
περίπττωση ο ∆ιοργα
ανωτής
απάνη να βαρύ
ύνει τον
δικαιούτται να προχωρήσει σε αποξήλλωση, με τη δα
Εκθέτη..
Απαγορ
ρεύεται ρητώς να τοποθετήσει ο
οτιδήποτε εκτόςς των ορίων του χώρου
που του
υ έχει παραχωρ
ρηθεί, καθώς κα
αι το κρέμασμα αντικειμένων α
από την
οροφή και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή τα δ
δίκτυα παροχώ
ών που
υς γύρω τοίχο
ους του
αναπτύσσονται παράλλληλα από τηνν οροφή & του
κτιρίου.
ρεύεται εντός το
ου κτιρίου η εκττέλεση εργασιώ
ών και η χρήση μέσων
Απαγορ
που κα
αταστρέφουν, φ
φθείρουν ή αλλλοιώνουν εκθεσ
σιακές δομές, δ
δάπεδα,
τοίχους, οροφές κ.λπ. του κτιρίου και γενικά τη μορφή και την αντοχ
χή τους,
πημα, το κάρφ
φωμα, το βάψ
ψιμο, η τοπο
οθέτηση
όπως π.χ. το τρύπ
σανίδων κ.λπ.
αυτοκόλλλητων, η κοπή ξύλων ή γυψοσ
Τα υλικά
ά κατασκευής π
πρέπει να είναι συμφώνα
σ
με τις δ
διεθνείς προδιαγραφές
ασφάλεειας.
Το πλύ
ύσιμο των πινέλλων επιτρέπεται μόνο στους ειιδικά διαμορφω
ωμένους
χώρουςς του εκθεσιακού
ύ κτιρίου και όχι στα WC κοινού
ύ. Τυχόν υπολεείμματα
από μπ
πογιές, βερνίκια,, χημικά κ.λπ. πρέπει
π
να απομακρύνονται μαζζί με τις
συσκευασίες τους με ευ
υθύνη του Εκθέέτη ή των συνεργείων κατασκευ
υής. Τα
α
πρέπει ννα πετιούνται στους ειδικούςς κάδους διαχ
χείρισης
υλικά αυτά
αποβλή
ήτων που διαθέέτει το εκθεσιακκό κτίριο. Ο ∆
∆ιοργανωτής δενν φέρει
καμία ευ
υθύνη για την π
περισυλλογή αυττών των υλικών.
Ο Εκθέέτης και τα συ
υνεργεία του οφείλουν
ο
να συ
υμμορφώνονται με τη
σήμανσ
ση που υπάρχεει στις εγκατασττάσεις εντός & εκτός του εκθεεσιακού
κτιρίου, σχετικά με την ασφάλεια και τη
ην κυκλοφορία.
Ο Εκθέέτης είναι υποχρεωμένος να π
παραδώσει εμπρ
ρόθεσμα το χώ
ώρο του
περιπτέέρου του στην κατάσταση που
υ το παρέλαβε.. Οποιαδήποτεε ζημιά
προκλη
ηθεί στα Υλικά
ά ∆ομής, στο
ον Εξοπλισμό του περιπτέρου ή
οποιουδ
δήποτε άλλου χ
χώρου Κοινόχρη
ηστου ή μη, της έκθεσης, από π
πράξη ή
παράλεειψη του Εκθέτη ή Ατόμου του π
προσωπικού πο
ου απασχολεί ά
άμεσα ή

ά και μόνο τονν Εκθέτη, ο οποίος
ο
και
έμμεεσα, επιβαρύνεει Αποκλειστικά
υποχ
χρεούται στην άμεση
ά
αποκατάσ
σταση της ζημιάς.
10. Κατασκευή & Α
Αποξήλωση Πεεριπτέρων
Ο ∆ιοργανωτής υποχρεούται να παραδώσ
σει στον Εκκθέτη τον
παραχωρούμενο χώρο/περίπτερο, για τα μεν ∆
∆ομημένα Περίπ
πτερα την
Παρ
ρασκευή, για τα δε
δ Ακατασκεύασ
στα την Πέμπτη..
Οι ημέρες & ώρες είίναι οι εξής:
Πέμπ
πτη - Παρασκευ
υή: 08:00-23:00 (Κατασκευή/Πρ
ροετοιμασία) &
∆ευττέρα: 20:00 έωςς Τρίτη 01:00 πμ
μ (Αποξήλωση).
Ο ∆
∆ιοργανωτής δια
ατηρεί το δικαίω
ωμα αλλαγής ωραρίου,
ω
ανάλο
ογα με τις
ανάγγκες της διοργάνωσης ή/και μετά από αίτησ
ση Εκθέτη, τηνν οποία ο
∆ιορ
ργανωτής έχει το
ο δικαίωμα να δεχθεί ή να αρνηθεί.
Πέρα
αν των 23:00, στο κτίριο λειτο
ουργεί μόνο ο φωτισμός ασφ
φαλείας και
απαγορεύεται η εκττέλεση οποιασδ
δήποτε εργασίαςς στους χώρους του. Σε
περίίπτωση που ο Εκθέτης θέλει ννα παραμείνει το συνεργείο κατασκευής
του π
περιπτέρου του πέραν των 23:0
00, πρέπει να εννημερώσει το ∆
∆ιοργανωτή
εγγρ
ράφως, τουλάχισ
στον 7 ημέρες ννωρίτερα. Ο ∆ιιοργανωτής θα υποβάλλει
το αίτημα
α
του Εκθέέτη στον υπεύθ
θυνο του εκθεσ
σιακού κτιρίου κκαι θα του
απαντήσει επίσης εγγγράφως.
ορτοεκφόρτωση
η εκθεμάτων καιι υλικών για τηνν κατασκευή (δια
ακόσμηση)
Η φο
των περιπτέρων πρ
ρέπει να γίνεται στους εξωτερικούς χώρους ττου κτιρίου
υς στο εσωτερικκό, με καρότσια ή παλετοφόρα,, μετά από
και η μεταφορά του
σχεττική μέριμνα και δαπάνη του Εκκθέτη. Ο Εκθέττης έχει την πλή
ήρη ευθύνη
της διαχείρισης, φύ
ύλαξης και ασφ
φάλειας των εκκθεμάτων και τω
ων υλικών
ασκευής του περ
ριπτέρου του.
κατα
Ο Ε
Εκθέτης έχει τηνν υποχρέωση να έχει ολοκλη
ηρώσει τη μετα
αφορά των
προϊϊόντων του & την κατασκευή
ή / προετοιμασ
σία του περιπττέρου του,
τουλλάχιστον 10 ώρ
ρες πριν από τη
ην προγραμματτισμένη ώρα ένναρξης της
έκθεεσης (Παρασκευ
υή 23:59).
Από
ό την ώρα έναρξξης της έκθεσηςς και μετά, απαγγορεύεται κάθε μ
μετακίνηση
προϊϊόντων με τροχή
ήλατο μέσο πριιν από την προγγραμματισμένη ώ
ώρα λήξης
της έκθεσης
έ
(∆ευτέρ
ρα 19:00).
Επίσ
σης, απαγορεύ
ύεται ρητά η οποιαδήποτεε εργασία απ
ποξήλωσης
περιιπτέρου και πα
ακετάρισμα εμπο
ορευμάτων πριιν την λήξη τηςς Έκθεσης
(∆ευ
υτέρα 19:00).
Ο Εκθέτης
Ε
είναι υποχρεωμένοςς να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες
αποξήλωσης του π
περιπτέρου του
υ και απομάκρυ
υνσης των κάθ
θε μορφής
ών & εκθεμάττων του, μέσα
α στα χρονικά όρια που ανναφέρονται
υλικώ
παραπάνω (Τρίτη 0
01:00 πμ).
Σε π
περίπτωση που μετά το πέρας του
τ χρονικού αυ
υτού ορίου έχει παραμείνει
π
στονν εκθεσιακό χώ
ώρο οποιοδήποττε υλικό του εκκθέτη, θα απομ
μακρύνεται
από τον ∆ιοργανωτή, με έξοδα όμω
ως που θα βαρύνουν τον Εκθέτη
η.
11. Συνεκθέτες
Ο Εκθέτης δεν έχει σε καμία περίπ
πτωση το δικαίω
ωμα να επιτρέψ
ψει σε τρίτη
Επιχ
χείρηση να εκθέέσει προϊόντα σ
στο παραχωρημένο περίπτερο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση το
ου ∆ιοργανωτή.
Σε π
περίπτωση εγκεεκριμένης συμμεετοχής συνεκθέέτη, σε κάποιο περίπτερο,
π
αυτό
ός θα πρέπει ννα έχει υποβά
άλει Αίτηση Ενδ
διαφέροντος Συ
υμμετοχής,
συμπ
πληρώνοντας ό
όλα τα στοιχεία της επιχείρησή
ής του, στα οποία και θα
τιμολλογηθεί.
12. Φύλαξη - Ασφά
άλεια
Η φ
φύλαξη που πα
αρέχεται, είναι για
γ το χώρο γεενικότερα, και όχι για τα
επιμ
μέρους υλικά Εκθετών
Ε
και εκκθέματα. Το π
προσωπικό της Εταιρείας
Ασφ
φαλείας είναι επ
πιφορτισμένο μ
με την ευθύνη ομαλής διεξαγγωγής της
έκθεεσης, της διατή
ήρησης της τάξξεως και της α
ασφάλειας καθώ
ώς και της
εφαρ
ρμογής των σχεετικών κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας.
Ο ∆ιοργανωτής θα λάβει όλα τα απ
παραίτητα μέτρα
α για την απρόσ
σκοπτη και
εύρυ
υθμη λειτουργία
α της έκθεσης κκαι την επιτήρησ
ση-εποπτεία φύ
ύλαξης του
Εκθεεσιακού χώρου. .
Κατά
ά τις ώρες λειτουργίας της έκθεεσης, αλλά και τω
ων ημερών Κατασκευής &
Απο
οξήλωσης, Αποκκλειστικά Υπεύθ
θυνοι για τα εκθ
θέματα, τον εξοπ
πλισμό και
τα υ
υπόλοιπα περιο
ουσιακά στοιχεία
α των συμμετεχ
χόντων Εκθετώ
ών, είναι οι
ίδιοι οι Εκθέτες.
∆ιοργανωτής δεεν φέρει καμία ευθύνη για φθ
θορές, κλοπές, απώλειες,
Ο ∆
βλάβ
βες ή ζημίες π
που τυχόν θα προκληθούν στα
σ
περιουσιακά
ά στοιχεία
(εμπ
πορεύματα, οχήματα, μηχανή
ήματα, εξοπλισ
σμό, υλικά κα
ατασκευής,
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προβολλείς κ.λπ.) οποιουδήποτε Τρίτου (εκθέτες, επ
πισκέπτες, συνεεργάτες
κ.λπ.) κατά
κ
τη διάρκεια της έκθεσης, απ
πό οποιοδήποτεε λόγο και αιτία.
Ο ∆ιοργγανωτής και τα προστεθέντα το
ου πρόσωπα (π
π.χ. security) οφ
φείλουν
να έχου
υν τον έλεγχο εισόδων-εξόδων, την επιτήρηση
η εκθετών, συνεεργείων
και εργα
ασιών στους πα
αραχωρούμενου
υς χώρους, τον έλεγχο
έ
εισόδου & ροής
επισκεπ
πτών, τη συμβο
ολή σε τυχόν εεκκένωση του κκτιρίου σε περίπτωση
ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά κ.λπ
π.), την συμβολλή στην αντιμεττώπιση
α εσωτερικών κα
αι εξωτερικών χώ
ώρων.
πυρκαγγιάς και την γενικκότερη εποπτεία
Ο Εκθ
θέτης δύναται να ζητήσει πρόταση – π
προσφορά απ
πό την
συνεργα
αζόμενη με το
ον ∆ιοργανωτή Εταιρεία Φύλαξης για επί μέρους
φύλαξη του δικού του π
περιπτέρου (υλικκά, εκθέματα, εξξοπλισμού κλπ).
Επίσης ο Εκθέτης για ακόμα μεγαλύ
ύτερη εξασφάλισ
ση μπορεί να συνάψει
σ
ασφαλισ
στήριο συμβόλα
αιο για την ασφ
φάλεια υλικών και εκθεμάτων της από
οποιαδή
ήποτε καταστρο
οφή ή απώλεια,, από καιρικές συνθήκες,
σ
θεομ
μηνίες ή
κλοπές κατά την περίίοδο της Έκθεσ
σης (κατά τις η
ημέρες Προετοιμ
μασίας,
Λειτουγγίας και Αποξήλω
ωσης).
Προς το
ους ανωτέρω σ
σκοπούς οι Εκθ
θέτες και οι Επ
πισκέπτες οφείλλουν να
αποδέχ
χονται τις αποφ
φάσεις και τις υποδείξεις του ∆ιοργανωτή κκαι των
προστεθέντων του προ
οσώπων (security κ.λπ.).
13. Καθαρισμός
Κατά τη
η διάρκεια λειτο
ουργίας της έκθεσης ο ∆ιοργαννωτής έχει την ευθύνη
για τον καθαρισμό όλω
ων των χώρων, κοινόχρηστων και μη, της εκθ
θέσεως,
ων εκθετηρίων (π
π.χ. βιτρινών κ.λπ.) και των εκθ
θεμάτων.
πλην τω
Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αποξήλλωσης της έκθεσης
έ
απορρίμματα π
που θα βρεθού
ύν σε Κοινόχρ
ρηστους
απομακκρύνονται τα α
χώρουςς, τα οποία έχου
υν βρεθεί στους χώρους αυτούςς από εκθέτες.
Ο ∆ιοργγανωτής δεν φ
φέρει ουδεμία ευ
υθύνη για την αποκομιδή
α
«χρήσιμων
υς από
αντικειμ
μένων» που πιθ
θανόν βρέθηκανν στους Κοινόχ
χρηστους Χώρου
«λάθος» του Εκθέτη, ττου προσωπικο
ού του ή συνερ
ργάτη του. Ο Ε
Εκθέτης
οφείλει να είναι προσεεκτικός στο είδος των αντικειμένων που αφήνεει εκτός
ριπτέρου του.
του περ
∆εν επ
πιτρέπεται η αποθήκευση
α
ή δημιουργία απορριμμάτων στους
διαδρόμ
μους και στις εγκκαταστάσεις τηςς Έκθεσης.
14. Ιατρείο
Ο ∆ιορ
ργανωτής σε συνεργασία
σ
με το εκθεσιακό κτίριο παρέχει ειδικά
διαμορφ
φωμένο χώρο Ια
ατρείου για την π
παροχή Α’ Βοηθ
θειών.
15. Οδ
δηγός Εκθετών – Πρόγραμμα Ομιλιών
Ο ∆ιορ
ργανωτής μοιρά
άζει το έντυπο
ο «Οδηγός Εκκθετών - Πρόγγραμμα
Ομιλιώνν» της έκθεσηςς, στους επισκέέπτες, εντελώς ∆ωρεάν. Μέσα στον
Οδηγό δ
δημοσιεύονται μ
μεταξύ άλλων τό
όσο το Πρόγραμ
μμα Ομιλιών όσο
ο και τα
στοιχεία
α των Εκθετών κκαι τα Εκθέματα
α που θα παρουσιαστούν στην έέκθεση.
Ο Εκθέέτης πρέπει να
α ενημερώσει τον ∆ιοργανωττή για τα παρ
ραπάνω
στοιχεία
α απαντώντας ά
άμεσα (και το αρ
ργότερο 15 μέρες πριν την έκθεσ
ση) στο
σχετικό φαξ/e-mail πο
ου θα του απο
οσταλεί. Η κατταχώρηση αυτώ
ών των
στοιχείω
ων είναι εντελώ
ώς δωρεάν. Κ
Καταχώρηση σττοιχείων Εκθετώ
ών που
έκλεισαν περίπτερο τις τελευταίες 15
5 μέρες πριν ττην Έκθεση, δεεν είναι
εφικτή!
ήσει και διαφημιστική καταχώρη
ηση στο
Ο Εκθέττης έχει την δυννατότητα να ζητή
«Οδηγό
ό Εκθετών – Πρό
όγραμμα Ομιλιώ
ών», με πρόσθεττη χρέωση.
16. Κάρτες Εισόδου-Π
Προσκλήσεις
Ο ∆ιορ
ργανωτής θα έχ
χει στην διάθεσ
ση του Εκθέτη τόσο Κάρτες Ε
Εισόδου
Εκθέτη για τον ίδιο κα
αι για το προσω
ωπικό που θα α
απασχολήσει κα
ατά την
α της έκθεσης, ό
όσο και Προσκλλήσεις Επισκεπττών οι οποίες μπ
πορούν
διάρκεια
να χρησ
σιμοποιηθούν γιια να προσκαλεσ
στούν οι πελάτεες του.
Προσοχ
χή: Οι προσκ
κλήσεις αυτές μπορούν να μοιραστούν μό
όνο σε
Επαγγεελματίες ή Σπουδαστές του Κλάδου της Π
Παροχής Υπηρ
ρεσιών
Ομορφ
φιάς.
Ο ∆ιοργγανωτής έχει το δικαίωμα να αρ
ρνηθεί την Είσοδ
δο του Επισκέπ
πτη που
δεν μπο
ορεί να αποδείξξει την σχέση το
ου με τον παραπ
πάνω κλάδο, ακόμα κι
αν έχει στην κατοχή του
υ Πρόσκληση Επισκέπτη από Ε
Εκθέτη.
17. Χώ
ώρος Στάθμευση
ης
Κατά τιις ημέρες λειτο
ουργίας της έκθ
θεσης, η στάθμ
μευση για εκθέέτες και
επισκέπ
πτες είναι δωρεεάν. Η στάθμευ
υση στους χώρους αυτούς γίννεται με
ευθύνη του οδηγού.
θύνη για τη φύλλαξη και ασφάλεεια των
Ο ∆ιοργγανωτής δεν φέέρει ουδεμία ευθ
οχημάτω
ων στους παραπ
πάνω χώρους.

18. Ζημίες
Σε περίπτωση πο
ου κατά τη διά
άρκεια της Κα
ατασκευής-Προεετοιμασίαςοξήλωσης των εκθεσιακών περιπτέρων
π
αλλλά και κατά τη
η διάρκεια
Απο
Λειτο
ουργίας της έκκθεσης (εντός ή εκτός του στεγασμένου
σ
χ
χώρου του
εκθεεσιακού κτιρίου) προκληθούν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή
θάνα
ατος, σε τρίτο, απασχολουμέννου ή μη στηνν έκθεση, από
ό πράξη ή
παράλειψη Εκθέτη ή Ατόμου του π
προσωπικού πο
ου έχει αυτός π
προσλάβει,
σα ή έμμεσα, για
γ τη λειτουργία
α ή την κατασκκευή του περιπττέρου του,
άμεσ
τότε αποκλειστικά υπεύθυνος για
α την πάσης φ
φύσεως αποζημ
μίωση του
ής. Οφείλει
παθόντος είναι ο Εκκθέτης και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ∆ιοργανωτή
δε να
ν αποκαταστή
ήσει κάθε ζημία
α του ∆ιοργανω
ωτή από εις β
βάρος του
διεκδ
δικήσεις ή τυχόνν καταβολής απ
ποζημίωσης σε τρίτους.
Για όλες τις ζημιέςς δε που θα προκληθούν σύμ
μφωνα με τα π
παραπάνω,
ώς και για εκείνεες που τυχόν πρ
ροκληθούν σε Ε
Εκθέτες & Επισκκέπτες από
καθώ
λόγο
ους ανωτέρας βίας
β
(Σεισμό, Πυρκαγιά,
Π
Πόλεμο, Τρομοκραττία κ.α.), ο
∆ιορ
ργανωτής δεν φέέρει καμία απολλύτως ευθύνη.
19. Λιανική
Λ
Πώλησ
ση Προϊόντων
Σύμφ
φωνα με τον υπ’ αριθμό 45
512/2018 Νόμο
ο (ΦΕΚ Α’5/17
7-01-2018),
επιτρ
οϊόντων σε διακκριτούς χώρουςς εντός του
ρέπεται η λιανικκή πώληση προ
εκθεεσιακού κέντρου
υ ή των εκθεσιακών χώρων καττά τη διάρκεια λλειτουργίας
των εμπορικών εκθέέσεων που απευθύνονται στο εευρύ κοινό, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.
20. Γενικές Απαγο
ορεύσεις
Απαγορεύεται το κάπνισμα στους στεγγασμένους χώ
ώρους του

εκθεσιακού κττιρίου.

Απαγορεύεται η εναπόθεση αντικειμένων σ
στους διαδρόμου
υς και στα
ακόμα και κατά τη διάρκεια καττασκευής /
περίπτερα άλλλων εκθετών, α
αποξήλωσης / μεταφοράς εκθ
θεμάτων / εκθεττηρίων.

αφημιστικού υλικκού στους κοινο
οχρήστους
Απαγορεύεται η διανομή δια
ους προαύλειους χώρους της έκθεσης, τόσο από τους
αλλά και στο
εκθέτες όσο και
κ από οποιονδ
δήποτε άλλο, πέραν των ∆ιοργα
ανωτών.

Απαγορεύεται η διανομή δια
αφημιστικού υλικκού-προσκλήσεεων άλλων
δηλώσεων.
εκθέσεων/εκδ

Απαγορεύεται
ώρους
της
έκθεσης
οπ
ποιαδήποτε
στους
χώ
μειώσει το κύρος της εκδήλω
ωσης ή να
δραστηριότητα μπορεί να μ
τ
τα χρησττά ήθη κατά τα κρατούντα
προσβάλει μεε οποιοδήποτε τρόπο
στις συναλλαγγές.

Απαγορεύεται κατά τις ώρεες λειτουργίας της
τ
έκθεσης η μεταφορά
ων, οι εργασίεςς, επισκευές κκαι οι μετατροπ
πές στους
εμπορευμάτω
χώρους των π
περιπτέρων. Επ
πιτρέπονται μόνο
ο σε περίπτωση
η ανάγκης,
κατόπιν έγγραφης άδειας το
ου ∆ιοργανωτή, και μόνο κατά
ά τις ώρες
που δεν λειτουργεί η έκθεση.
Απαγορεύεται η πρόκληση οποιασδήποτεε μορφής ηχο

ορύπανσης
(μουσική, ομιιλίες από μικρο
οφώνου ή video
o κλπ) που θα
α θεωρηθεί
πως υπερβαίννει ενοχλητικά τα
α όρια του περιπ
πτέρου.

Απαγορεύεται η χρήση του χώρου υποδοχής για τη μεταφορά
δομών, υλικών κκατασκευής-διακκόσμησης περιπ
πτέρων και
εκθεσιακών δ
εκθεμάτων απ
πό και προς τους εκθεσιακούς χ
χώρους.

Απαγορεύεται η είσοδος σεε μικροπωλητέςς και σε διανομ
μείς ειδών
πρόχειρης εσττίασης (deliveryy) και διαφημιστικού υλικού.

Απαγορεύεται η λειτουργία κα
αι η επίδειξη συ
υσκευών ή προϊό
όντων που
επηρεάζουν ττην ατμόσφαιρα του χώρου.

οιχτών εστιών φωτιάς, χρήση εκκρηκτικών,
Απαγορεύεται η ύπαρξη ανο
υ μπορούν
εύφλεκτων ή άλλων υλικών, εκθεμάτων και συσκευών που
ουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
να προκαλέσο

Απαγορεύεται η κάλυψη τω
ων σημείων μεε τεχνικές παρ
ροχές, των
ων, των στο
ομίων αεραγωγγών, των
μεγαφωνικώνν εγκαταστάσεω
πυροσβεστικώ
ών φωλεών & σταθμών, τω
ων πυροσβεστή
ήρων, των
συναγερμών, των σημάνσεεων ασφαλείαςς κ.λπ. και γεενικά των
χές.
σημείων με διιαθέσιμες παροχ

Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (μερική ή ολική) ή η δωρεάν
παραχώρηση χώρου σε τρίτο
ους από τον Εκκθέτη, χωρίς την έγγραφη
ή.
συγκατάθεση του ∆ιοργανωτή
οποιαδήποτε απ
πό τις παραπάννω περιπτώσειςς, ο ∆ιοργανωττής έχει το
Σε ο
δικαίωμα να αφαιρ
ρέσει, σύμφωνα
α με την κρίση του, οποιοδήπ
ποτε υλικό
βάλλει στα παρα
απάνω & να ζηττήσει από τον Εκθέτη να συμμο
ορφωθεί με
συμβ
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την από
όφαση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ∆ιοργαννωτής έχει το δικαίωμα
να απομ
μακρύνει τον Εκκθέτη από την έκκθεση.
21. Κόστος συμμετοχ
χής - Τρόπος π
πληρωμής
Το κόσττος της παραχώ
ώρησης περιπτέέρου προκύπτεει από το γινόμεενο του
αριθμού
ύ των τετραγωνικών μέτρων μεε τη συμφωνημέένη τιμή ανά τ.μ. πλέον
ΦΠΑ 24
4%.
Τυχόν κκολόνες μέσα σ
σε περίπτερο σ
συγκαταλέγονταιι ως τρέχον μέττρα, τα
οποία και
κ χρεώνονται α
ανάλογα.
Η εμπρ
ρόθεσμη πληρω
ωμή της Προκατταβολής και η εξόφληση
ε
του Κ
Κόστους
Συμμετο
οχής, όπως συ
υμφωνείται και συνυπογράφετται στην Επιβεβ
βαίωση
Συμμετο
οχής, αποτελεί βασική και ουσ
σιώδη προϋπόθ
θεση αντίστοιχα για την
κράτηση
δοση του περιπττέρου.
η και την παράδ
Στην πεερίπτωση που κάποιος
κ
Εκθέτηςς θεωρήσει πωςς το περίπτερο π
που του
παραδο
οθεί δεν ανταπ
ποκρίνεται στα μέτρα που έχει
έ
ζητήσει κκαι έχει
πληρώσ
σει, πρέπει να καλέσει άμεσα τον εκπρόσωπ
πο του ∆ιοργανω
ωτή για
επί τόπ
που διαπίστωση
η. Μετά το πέρ
ρας της έκθεση
ης καμία ένστα
αση για
λιγότερα
α μέτρα δεν θα
α γίνει δεκτή. Απ
πόκλιση +/-0,50
0τ.μ. θεωρείται εύλογη
και δεν δημιουργεί κανέένα δικαίωμα ή υποχρέωση.
22. Άρνηση Συμμετοχ
χής
Ο ∆ιοργγανωτής έχει το δικαίωμα να ακκυρώσει τη συμμετοχή ενός Εκθ
θέτη σε
περίπτω
ωση μη τήρηση
ης της συμφωννίας καταβολής του τιμήματος και να
διαθέσεει το περίπτερο σ
σε άλλον ενδιαφ
φερόμενο.
Επίσης έχει το δικαίω
ωμα να ακυρώσ
σει την συμμετο
οχή ενός Εκθέττη στην
ωση που αποδεειχτούν αναληθή κάποια από τα
τ στοιχεία που
υ έχουν
περίπτω
δηλωθεεί με την Αίτηση
η Ενδιαφέροντο
ος Συμμετοχής, οπότε επίσης έχει το
δικαίωμ
μα να διαθέσει το
ο περίπτερο σε άλλον ενδιαφερ
ρόμενο.
Και στιςς δύο παραπάνω περιπτώσεις διατηρεί το δικα
αίωμα να κρατή
ήσει την
τυχόν δ
δοθείσα προκατα
αβολή.
23. Ακύρωση Συμμεττοχής
Μετά τη
ην υπογραφή τη
ης «Επιβεβαίωσ
σης Συμμετοχήςς», ο Εκθέτης δ
δεν έχει
το δικαίίωμα να ακυρώσ
σει τη συμμετοχή του.
Σε περίίπτωση τυχόν υπ
παναχώρησης εεκθέτη για οποιο
οδήποτε λόγο:
I.
εάν το δηλώσεει εγγράφως (με φαξ ή e-mail) μέχρι 30 μέρεες πριν
από την έναρξη
η της Έκθεσης, θα υποχρεωθεεί να καταβάλει ττο 50%
του συμφωνηθέντος τιμήματοςς, ενώ
II.
εάν το δηλώσ
σει μετά την προθεσμία
π
αυτή
ή, είναι υπόχρεος σε
καταβολή ολλόκληρου του συμφωνηθένντος τιμήματοςς, ως
αποζημίωση υπέρ
υ
του ∆ιοργανωτή για τη μη εκτέλεσ
ση της
συμφωνίας, χω
ωρίς καμία απο
ολύτως υποχρέω
ωση προς τον Εκθέτη
και έχοντας ο ∆
∆ιοργανωτής παράλληλα το διικαίωμα της ελεεύθερης
διάθεσης του π
περιπτέρου.
Σε κάθεε περίπτωση π
που το περίπτερο δεν παραλη
ηφθεί από τον Εκθέτη
μέχρι την
τ
παραμονή της έναρξης τη
ης έκθεσης έωςς και τις 15:00
0μ.μ., ο
∆ιοργαννωτής έχει το δικαίωμα
δ
της ελλεύθερης διάθεεσής του, χωρίςς καμία
απολύτως υποχρέωση προς τον εκθέττη, χωρίς την υπ
ποχρέωση επισ
στροφής
σού που έχει κα
αταβληθεί και μ
με το δικαίωμα να εισπράξει το
ο τυχόν
του ποσ
υπολειπ
πόμενο ποσό τη
ης χρέωσης.
24. Αλλ
λαγή Ημερομηνίας
Οι Ημερ
ρομηνίες καθώςς και ο Χώρος ∆
∆ιεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατόν
δ
να αλλά
άξουν για σοβαρ
ρό λόγο, λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω εκτίμησ
σης του
∆ιοργαννωτή ότι γίνεται προς το σκοπό
ό της επιτυχούςς ∆ιοργάνωσης της και
κατ’ επέέκταση προς όφ
φελος των Εκθεττών.
Σε αυτή
ήν την περίπτωσ
ση ο ∆ιοργανωτή
ής έχει την υποχ
χρέωση να ενημ
μερώσει
άμεσα ττον Εκθέτη, γνω
ωστοποιώντας του
τ
συγχρόνωςς τις Νέες Ημερο
ομηνίες
η/και το
ον Νέο Χώρο ∆ιεεξαγωγής της έκκθεσης.
Οποιοσ
σδήποτε Εκθέτη
ης δεν θέλει να συμμετάσχει στις
σ
Νέες Ημερο
ομηνίες
η/και σ
στο Νέο Χώρο ∆ιεξαγωγής τη
ης έκθεσης, πρέπει
π
να το δ
δηλώσει
εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηννία γνωστοποίησ
σης της
ου έχει
αλλαγήςς, οπότε και δικαιούται να του επιστραφεεί το ποσό πο
καταβάλλει μέχρι στιγμής, ατόκως και χω
ωρίς καμία άλλη
η απαίτηση.
25. Ακύρωση Έκθεση
ης
για οποιοδήποττε λόγο
Ο ∆ιοργγανωτής έχει το
ο δικαίωμα να υπαναχωρήσει
υ
ειδοποιώντας σχετικά τους εκθέτες ένα (1) μήνα πριν την έναρ
ρξη της
α
βίας ο
οποτεδήποτε.
έκθεσηςς ή για λόγους ανωτέρας

ραπάνω περιπ
πτώσεις ο ∆ιο
οργανωτής
Σε οποιαδήποτε από τις παρ
χρεούται στην εεπιστροφή του ποσού
π
που έχει εισπράξει από τον
τ Εκθέτη
υποχ
μέχρ
ρι στιγμής, ατόκω
ως και χωρίς κα
αμία άλλη απαίτη
ηση.
26. Φωτογραφίες
Φ
– Βίντεο
ην διάρκεια τηςς Έκθεσης
Ο Ε
Εκθέτης γνωρίζεει και αποδέχετται πως κατά τη
γίνετται λήψη φωτογγραφιών και βίνντεο, που μπορ
ρεί να χρησιμοπ
ποιηθεί για
χρήσ
ση προβολής / π
προώθησης τηςς Έκθεσης.
27. Γενικές
Γ
Υποχρεώσεις
ηρεί όλους
Ο Εκθέτης αναγνωρ
ρίζει, αποδέχετα
αι και είναι υποχ
χρεωμένος να τη
αρόντος Κανονιισμού λειτουργίίας και όρων σ
συμμετοχής
τουςς όρους του Πα
εκθέέσεων BEAUTY..
Ο Εκθέτης οφείλει ννα τηρεί όλους τους κανόνες α
ασφάλειας και υ
υγιεινής και
να μ
μην παρεμποδίζει με κανέναν τρ
ρόπο την πρόσβ
βαση σε εξόδους κινδύνου
και Π
Πυροσβεστικές φ
φωλιές.
Για ττην καλύτερη κα
αι πιο άμεση πρόσβαση σε κάπ
ποια σημεία Πυρ
ρασφάλειας
του κτιρίου, μπορ
ρεί να ζητηθεεί από κάποιο
ους Εκθέτες ννα αφεθεί
μπόδιστη δίοδοςς μέσα από το π
περίπτερό τους.
ανεμ
Σε περίπτωση
π
που ο Εκθέτης επιθ
θυμεί μουσική κά
άλυψη στο περίπ
πτερό του,
αναλλαμβάνει να εφο
οδιαστεί εγκαίρω
ως από την ΑΕΠ
ΠΙ με την αναγκα
αία γραπτή
άδεια, έχοντας αποκκλειστική ευθύνη
η.
Η κα
ατασκευή, διακό
όσμηση και περ
ριεχόμενο (εκθέμ
ματα) του περιπ
πτέρου του
Εκθέέτη είναι κάτω α
από την πλήρη εευθύνη του, όπω
ως και οι τυχόν εμπορικές
πράξεις που θα διεννεργήσει μέσα σ’
σ αυτό.
υποχρέωση του
υ ∆ιοργανωτή εξαντλείται μεε την παραχώρηση των
Η υ
συμφ
φωνηθέντων για χρήση χώρω
ων. Ο ∆ιοργαννωτής δεν φέρει ουδεμία
ευθύ
ύνη για τις πράξξεις που θα διεενεργήσει ο Εκθ
θέτης μέσα στου
υς χώρους
αυτο
ούς.
Ο Ε
Εκθέτης είναι υ
υποχρεωμένος να τηρήσει το
ους όρους του Ιδιωτικού
Συμφ
φωνητικού, που
υ αποδέχτηκε με
μ την υπογραφ
φή του, ασχέτω
ως αν έχει
πετύ
ύχει τους εμπο
ορικούς ή άλλλους στόχους, που είχε θέσ
σει με την
συμμ
μετοχή του στηνν έκθεση.
Ο Ε
Εκθέτης είναι υπ
ποχρεωμένος ννα γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του
παρόντος στο π
προσωπικό του και στους καθοιονδήποττε τρόπο
οδηγούς, μεταφ
φορείς, φορτοεκφ
φορτωτές, ηλεκττρολόγους,
προστεθέντες του (ο
τεχννίτες, κατασκευα
αστές κ.α.) και να
α τους επιστήσεει την προσοχή στην
σ
πιστή
τήρη
ησή του. Όλοι οι ανωτέρω είνναι υποχρεωμέννοι με δική του
υς ευθύνη,
προς οποιονδήποτεε ζημιωθέντα κα
αι για οποιοδήπο
οτε πρόστιμο, ποινή
π
κ.λπ.,
να τηρούν
τ
την ισχ
χύουσα νομοθεσία (ιδίως ΚΒΣ
Σ, υγιεινής & α
ασφάλειας,
πρόλληψης εργατικώ
ών ατυχημάτωνν, ασφάλεια εργγαζομένων κ.λπ
π.) και τον
παρόντα Κανονισμό
ό λειτουργίας κα
αι όροι Συμμετοχ
χής Εκθέσεων B
BEAUTY.
28. Παράβαση Υπ
ποχρεώσεων Εκ
κθετών
Η μη
μ τήρηση ή παραβίαση
π
οπο
οιουδήποτε όρου της νομοθεεσίας, του
Ιδιωτικού Συμφωνη
ητικού και του παρόντος,
π
από τους Εκθέτες, παρέχει
π
το
δικαίωμα στο ∆ιοργγανωτή να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του προς τον εκθέτη, μη ευθυνόμεννος για τυχόν ζημίες του Εκθέττη από την
αιτία
α αυτή, να κρατήσει το τίμη
ημα και τα αξιιόγραφα που ττου έχουν
παραδοθεί και να τα εισπράξει, ως και να αξιιώσει την αποκκατάσταση
άς από τις αιτίεςς αυτές.
οποιασδήποτε ζημιά
Όλοι οι ανωτέρω όρ
ροι θεωρούνται ουσιώδεις.
ο
Σε π
περίπτωση ακυ
υρότητας κάπο
οιου όρου οι λλοιποί εξακολο
ουθούν να
ισχύ
ύουν.
Κανέένας επιπλέον όρος ή αλλαγγή κάποιου εκ των παρόντων, δεν θα
αναγγνωριστεί χωρίςς την έγγραφη σ
συναίνεση του ∆ιοργανωτή,
∆
οο
οποίος έχει
δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπ
πληρώνει τον Κ
Κανονισμό λειτο
ουργίας και
όροιι Συμμετοχής Ε
Εκθέσεων BEA
AUTY, ενημερώ
ώνοντας ταυτόχρ
ρονα τους
εκθέέτες, οι δε μεταβ
βολές είναι δεσμ
μευτικές εφόσον τους γνωστοπο
οιηθούν 15
μέρεες πριν την έναρ
ρξη της έκθεσης.
Για ο
οποιαδήποτε τυ
υχόν διαφορά π
που θα προκύπττει από τον παρ
ρόντα ή το
σχεττικό Ιδιωτικό Σ
Συμφωνητικό και την εφαρμο
ογή αυτών, εφ
φόσον δεν
κατα
αστεί δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό και εξώδικες
διαπ
πραγματεύσεις, αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται τα κατά
περίίπτωση ∆ικαστή
ήρια της Αθήναςς.
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