1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Εταιρεία
Ε
με τηνν επωνυμία «Κ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κα
αι το
διακριτικό τίτλο «BEA
AUTY GREECE
E TSIRIMOKOU», που εδρεύει σ
στην
Ηλιού
ύπολη, επί της ο
οδού Εργατών Τ
Τύπου 2 & Λεωφ
φ. Βουλιαγμένηςς 415
(Τηλ: 2109010016,, Fax: 2109
9016663), έχειι ως αντικείμενο
ση Εκθέσεων και
δρασττηριότητας, μεεταξύ άλλων, τη διοργάνωσ
Συνεδ
δρίων όπου π
προωθούνται κα
αι διαφημίζονται πάσης φύσ
σεως
εμπορ
ρεύματα, καλλυ
υντικά προϊόντα
α, προϊόντα καθώς και υπηρεεσίες
ομορφ
φιάς. Εφεξής η εν λόγω Εταιρεεία θα αποκαλείται στον παρόνν και
χάριν συντομίας ως ο «∆ιοργανωτήςς».
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Α - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟ
ΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕ
ΕΣΗΣ
2.1. Η Έκθεση BEA
AUTY θα λειτου
υργήσει τις κάτω
ωθι ημέρες και ώρες:
ο- Κυριακή και ώ
ώρα 10.00 π.μ. έως
α) Για τους Επισκέπτες: Σάββατο
0 μ.μ. και ∆ευτέρ
ρα, ώρα 10.00 π
π.μ. έως 19.00 μ
μ.μ.
20.00
β) Για τους Εκθέτεες: Σάββατο-Κυ
υριακή-∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.
2
μ.μ.
έως 21.00
2.2
2. Ο «∆ιοργανωττής» διατηρεί το
ο δικαίωμα να μεεταβάλλει το Ωρ
ράριο
Λειτου
υργίας, τις Ημερ
ρομηνίες ∆ιεξαγωγής ή και τον Χώρο της Έκθεεσης,
λόγω τυχηρών γεγγονότων, που αφορούν σε κρατικά μέτρα ή
ορισμούς ή λόγω
ω εκτίμησης του
υ «∆ιοργανωτή»
», για οποιονδήπ
ποτε
περιο
λόγο και αιτία, ότι η αλλαγή αυτή
ή γίνεται προς τον σκοπό κα
αι τις
ργάνωσης, λαμ
μβάνοντας δεό
όντως υπόψιν τα
ανάγκκες της ∆ιορ
συμφέροντα των «Ε
Εκθετών», χωρίςς να απορρέει καμιά αξίωση, από
«Εκθέέτες» ή ενδιαφεερόμενους, για οποιαδήποτε ζζημιά. Σε αυτήνν την
περίπ
πτωση ο «∆ιορ
ργανωτής» έχει την υποχρέω
ωση να ενημερώ
ώσει
εγγρά
άφως τον «Εκθέτη», προ τουλλάχιστον τριάντα
α (30) ημερών από
την ημ
μερομηνία έναρ
ρξης της Έκθεση
ης, γνωστοποιώντας στον «Εκθ
θέτη»
συγχρ
ρόνως τις νέες Ημερομηνίες, τα νέα Ωράρια ή και τον νέο Χ
Χώρο
∆ιεξαγγωγής της Έκθεεσης.
2.3
3. Ανάκληση τη
ης δήλωσης συ
υμμετοχής του «Εκθέτη» για τους
ανωτέέρω λόγους επιτρέπεται, μόνο κατόπιν έγγρα
αφης δηλώσεώςς του
προς τον «∆ιοργανω
ωτή», εντός προ
οθεσμίας τριών (3) ημερών απ
πό τη
ομηνία γνωστοπ
ποίησης σε αυττόν, της οποιασ
σδήποτε γενόμενης
ημερο
αλλαγγής.
2.4
4. Σε περίπτωση
η ανάκλησης συ
υμμετοχής, ο «Ε
Εκθέτης» δικαιο
ούται
την επ
πιστροφή του π
ποσού που έχει καταβάλει έωςς εκείνη την χρο
ονική
στιγμή
ή στο «∆ιοργαννωτή», άτοκα κα
αι χωρίς καμία άλλη απαίτηση, για
οποιο
οδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός τηςς εφαρμογής το
ου άρθρου 26.2.. του
παρόντος.
3. ΕΚΘΕΤΕΣ
3.1. Στην Έκθεση
η μπορούν να λάβουν μέροςς Φυσικά ή Νο
ομικά
σωπα, τα οποία θα καλούνται εεφεξής στο παρ
ρόν χάριν συντο
ομίας
Πρόσ
«Εκθέέτης».
3.2
2. Ο «Εκθέτης» πρέπει
π
να πληρ
ροί τους όρους κκαι τις προϋποθέέσεις
που α
απαιτούνται απ
πό τις κείμενες διατάξεις του Κ
Κανονισμού και του
νόμου
υ περί ευθύννης των συμβ
βαλλόμενων κα
αι
επιβεβαίω
ωσης
συμμεετοχής για τη συμμετοχή του ως εμπορική επιχείρηση σ
στην
Έκθεσ
ση που διοργαννώνεται.
3.3
3. Στην Έκθεση επιτρέπεται να
α συμμετάσχουνν επιχειρήσεις με
μ τα
ακόλο
ουθα προϊόντα
α ή/και υπηρ
ρεσίες: Καλλυνντικά, Μηχανήμ
ματα
Αισθη
ητικής, Μακιγιά
άζ, Προϊόντα Περιποίησης & ∆ιακοσμηττικής
Μαλλλιών, Προϊόντα Περιποίησης Ά
Άκρων, Αναλώσιμα, Επαγγελμα
ατικά
Ενδύμ
ματα & Αξεσ
σουάρ, Εξοπλισμός Επαγγεελματικών Χώρ
ρων,
Francchising, Επαγγελματικές Σχολλές & Σεμινάρ
ρια, Μικροσυσκκευές
Ομορ
ρφιάς, Εναλλακτικές Θεραπείεες, Προϊόντα Φ
Φυσικής & Υγιεεινής
∆ιατρ
ροφής, Όργανα Γυμναστικής, Γυναικεία
Γ
Είδη - Αξεσουάρ & άλλα
ά
Επαγγγελματικά Προ
οϊόντα & Υπηρ
ρεσίες σχετικά με τους Κλάδ
δους
Παροχής Υπηρεσιώνν Ομορφιάς.
4. Ο «∆ιοργανω
ωτής» διατηρεί το δικαίωμα επιλεξιμότητας των
3.4
Εκθεττών, κατά την εελεύθερη κρίση του, με βάση ττη συμβατότητα
α του
εύρου
υς των εκθεμάτω
ων τους με τις κκατηγορίες προϊό
όντων της Έκθεεσης,
καθώς και να επιτρ
ρέπει τη συμμετοχή στην Έκκθεση Εκθετώνν με
προϊό
όντα ή υπηρεσίεες διαφορετικές από
α
τις προαναφερόμενες.
3.5
5. Απαγορεύετα
αι η Έκθεση π
προϊόντων που δεν ανήκουν στις
στον όρο 3.3 του
κατηγγορίες των προ
οϊόντων που αναφέρονται
α
παρόντος Κανονισμο
ού, εκτός αν χ
χορηγηθεί έγγρα
αφη άδεια από τον
«∆ιορ
ργανωτή».
4. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
4.1. Η Έκθεση εείναι Αυστηρά Επαγγελματική και η είσοδοςς θα
στικά και μόνο σε
σ Επαγγελματίίες, Εμπόρους ή/και
ή
επιτρέέπεται αποκλεισ
Σπουδαστές των κάτωθι επαγγγελματικών κλάδων: Αισθητικής,
ποίησης Άκρων, Κομμωτικής, Μ
Μακιγιάζ, Εναλλα
ακτικών Θεραπεειών,
Περιπ

ατρικής Αισθητικκής & άλλων Κλά
άδων Παροχής Υ
Υπηρεσιών Ομο
ορφιάς.
Ια
4.2. Ο «∆ιοργα
ανωτής» διατηρ
ρεί το δικαίωμα να επιτρέψει, κκατά την
κρ
ρίση του, την εείσοδο επισκεπτών στην Έκθεεση, ακόμα και αν δεν
δρ
ραστηριοποιούννται στους κλάδο
ους που αναφέρ
ρονται στον όρο 4.1. του
πα
αρόντος Κανονισμού.
4.3. Απαγορεύ
ύεται ρητώς διά του παρόντος η είσοδος στην Έκθεση
συ
υνοδών, εκτός από ειδικές πεεριπτώσεις και μόνο κατόπιν σχετικού
σ
αιτήματος και ανττίστοιχης έγκρισης του «∆ιοργαννωτή».
5. ΠΑΡΑΧΩΡ
ΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟ
ΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
5.1. Στην δια
αδικασία κράτησης των περιπ
πτέρων, προτερ
ραιότητα
υμμετείχαν στηνν αμέσως προηγγούμενη
δίίδεται στους «Εκθέτες» που συ
Έκθεση με δικα
αίωμα συμμετο
οχής και επιλο
ογής της θέσεω
ως των
πεεριπτέρων.
διαφερόμενη επιχείρηση που θέέλει να λάβει μέρ
ρος στην
5.2. Κάθε ενδ
Έκθεση πρέπει, αφού εκδη
ηλώσει το ενδιαφέρον τηςς στον
∆ιοργανωτή» κα
αι λάβει όλο το
ο απαραίτητο πληροφοριακό
π
υλικό, να
«∆
υπ
ποβάλλει στονν «∆ιοργανωτή
ή» σχετική «Α
Αίτηση Ενδιαφ
φέροντος
Συ
υμμετοχής», η ο
οποία θα περιέχ
χει τα πλήρη στο
οιχεία της και τηνν ακριβή
πεεριγραφή των εκθεμάτων τη
ης, προκειμένο
ου να διαπιστω
ωθεί αν
πλληρούνται οι πρ
ροϋποθέσεις συμ
μμετοχής της σττην Έκθεση.
5.3. Ο «∆ιορ
ργανωτής», κατό
όπιν συνεννόησ
σης με τον υπ
ποψήφιο
Εκκθέτη και αφού
ύ επέλθει συμφ
φωνία, θα αποσ
στείλει στον υπ
ποψήφιο
έγγγραφο έντυπο που καλείται «Επιβεβαίωση Σ
Συμμετοχής», τη
ην οποία
θα
α πρέπει να υπ
πογράψει ο «Εκθ
θέτης» ή ο Νόμ
μιμος Εκπρόσω
ωπός του
(εεφόσον πρόκειτται για νομικό πρόσωπο, και με τη σφραγγίδα της
ετταιρείας) και να
α την αποστείλλει στο «∆ιοργγανωτή», μέσω
ω φαξ ή
ηλλεκτρονικού ταχ
χυδρομείου (e-m
mail).
5.4. Ο «Εκθ
θέτης» με τη
ην υπογραφή
ή του εντύπο
ου της
«Ε
Επιβεβαίωσης Συμμετοχής»,
Σ
δ
δεσμεύεται
για ττη συμμετοχή ττου στην
Έκθεση και τηνν καταβολή ττου προβλεπόμ
μενου συμφωννηθέντος
μήματος, αποδεεχόμενος ανεπιφ
φύλακτα τους όρ
ρους που αναγρ
ράφονται
τιμ
σττον παρόντα «Κανονισμό λειτουργίας
λ
κα
αι Όρους Συμ
μμετοχής
Εκκθέσεων BEAUT
TY».
5.5. Το ποσό
ό που οφείλει να καταβάλλλει ο «Εκθέτη
ης» στο
«∆
∆ιοργανωτή», σ
σε καμία περίπ
πτωση δεν θεω
ωρείται μίσθωμα, αλλά
απ
ποτελεί αντάλλλαγμα για τη
ην παραχώρη
ηση του δικα
αιώματος
προσωρινής κα
αι χρονικά περιορισμένης χ
χρήσης συγκεκκριμένων
υπ
πηρεσιών και συγκεκριμένου
σ
χ
χώρου (του περ
ριπτέρου) της εεκάστοτε
Έκθεσης.
5.6. ∆ήλωση Συμμετοχής το
ου «Εκθέτη» π
που τελεί υπό όρους,
ρισμούς δεν γίνεεται δεκτή.
αιρέσεις ή περιορ
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σ
6.1. Μετά τη
ην υπογραφή από τον «Ε
Εκθέτη» του εντύπου
Επιβεβαίωση Συμμετοχής», δεεν έχει το δικαίω
ωμα να υπαναχ
χωρήσει
«Ε
αζζημίως από ττη δηλωθείσα συμμετοχή το
ου στην Έκθεεση. Σε
πεερίπτωση τυχόνν υπαναχώρηση
ης του «Εκθέτη» για οιονδήπο
οτε λόγο,
υπ
ποχρεούται να καταβάλει το ποσό που ανντιστοιχεί στο δ
δικαίωμα
εγγγραφής του κα
αθώς θα επιβαρ
ρυνθεί και με το ποσό της ισχ
χύουσας
χρ
ρέωσης ακύρω
ωσης σύμφωνα
α με τον όρο
ο 6.2 του παρόντος
π
Κα
ανονισμού.
Το ποσό που θα καταβληθεί και αντιστοιχεί στη χρέωση ακκύρωσης
συ
υμμετοχής παρα
ατίθεται κάτωθι.. Οι χρεώσεις υπ
πολογίζονται βά
άσει των
εξξής δεδομένων:
ον οποίο ο «∆
∆ιοργανωτής» λλαμβάνει
• Το χρονικό σημείο κατά το
έγγγραφη ειδοπο
οίηση από τονν «Εκθέτη» για την ακύρω
ωση της
συ
υμμετοχής στηνν Έκθεση.
• Την προβλεεπόμενη αποζη
ημίωση συμμετο
οχής που θα οφ
φειλόταν
για τον αντίστοιχα
α δεσμευμένο ή μισθωμένο εκκθετήριο χώρο, με βάση
ο βασικό ενοίκιο
ο, τις επιπρόσθεετες χρεώσεις για όψεις του εκθ
θετηρίου
το
χώ
ώρου και/ή την τυποποιημένη δομή όπως ισχ
χύει στην Επιβεεβαίωση
Συ
υμμετοχής.
ής ο «Εκθέτης» δύναται
6.2. Σε περίπτωση ακύρωσηςς της συμμετοχή
να
α επιβαρυνθεί με
μ χρέωση ανά
άλογη με το χρόνο που ακυρώ
ώνει την
επ
πιβεβαίωση συμ
μμετοχής. Ανάλλογα με τον χρ
ρόνο κατά τον οποίο ο
«Ε
Εκθέτης» ειδοπ
ποιεί τον «∆ιοργανωτή», οι χρεώσεις ισχύουν ως
κά
άτωθι:
α) Για ενημέρω
ωση που θα λά
άβει χώρα εγγρ
ράφως, μέσω e
email, με
αφ
φετηρία μέχρι τρ
ριάντα (30) ημερ
ρολογιακές ημέρ
ρες πριν την ένα
αρξη της
Έκθεσης, υποχρ
ρεούται να κατταβάλει το 50%
% του συμφωννηθέντος
τιμ
μήματος, που συμφωνήθηκε μεε την Επιβεβαίω
ωση Συμμετοχής.
β) Για ενημέρ
ρωση που θα λάβει χώρα εγγγράφως, μέσω
ω email,
μεεταγενέστερη τω
ων τριάντα (30)) ημερολογιακών ημερών που ορίζεται
1

στον όρο 6.2. περ. α) του παρόνττος, θα καταβά
άλει το σύνολο του
ποσού συμμετοχής, ως εύλογη κκαι δίκαιη αποζζημίωση υπέρ του
ργανωτή» για ττην μη εκτέλεσ
ση της σύμβα
ασης Επιβεβαίω
ωσης
«∆ιορ
Συμμεετοχής.
Στη
ην περίπτωση ακύρωσης τη
ης συμμετοχής του «Εκθέτη»
», ο
«∆ιορ
ργανωτής» δενν έχει καμία α
απολύτως υποχρέωση προς τον
«Εκθέέτη» και διατηρεεί το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσ
σης του περιπτέέρου
του Ε
Εκθέτη σε οιονδή
ήποτε άλλο.
π
από
ό τον
γ) Σε κάθε περίπττωση που το περίπτερο δεν παραληφθεί
«Εκθέέτη» μέχρι την π
παραμονή της έέναρξης της Έκκθεσης και έως ώρα
15:00
0 μ.μ., ο «∆ιοργα
ανωτής» έχει το
ο δικαίωμα της εελεύθερης διάθεεσης
του π
περιπτέρου σε οποιονδήποτε
ο
τρ
ρίτο υποψήφιο «Εκθέτη», χωρίίς να
τον βα
αρύνει καμία απ
πολύτως υποχρέέωση προς τον «Εκθέτη», χωρίίς να
υποχρ
ρεούται σε επισ
στροφή του ποσού που έχει ή
ήδη προκαταβληθεί,
διατηρ
ρώντας παράλλληλα το δικαίω
ωμα να αξιώσει την είσπραξη του
τυχόνν υπολειπόμενου ποσού της χρέωσης, σύμφω
ωνα με τη σύμβ
βαση
επιβεβαίωσης συμμετοχής.
7. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ο δικαίωμα να αρ
ρνηθεί οποιαδήπ
ποτε
7.1. Ο «∆ιοργανωττής» διατηρεί το
συμμεετοχή ή Έκθεμα
α στην Έκθεση, χωρίς να έχει κα
αμία υποχρέωσ
ση να
αιτιολλογήσει την άρνη
ησή του αυτή.
7.2
2. Σε περίπτω
ωση μη τήρηση
ης της συμφωννίας καταβολής του
τιμήμα
ατος από υποψ
ψήφιο «Εκθέτη», ο «∆ιοργανωτή
ής» έχει το δικαίίωμα
να ακκυρώσει τη συμμ
μετοχή του στηνν Έκθεση και να
α διαθέσει ελεύθ
θερα
το περίπτερο σε άλλο
ον ενδιαφερόμεννο.
7.3
3. Ο «∆ιοργανω
ωτής» έχει το δικκαίωμα να ακυρώ
ώσει την συμμετοχή
ενός «Εκθέτη» και να διαθέσει ελεύ
ύθερα το περίπττερο, σε περίπττωση
α
ανναληθή κάποια από τα στοιχεία του «Εκθέτη»
», τα
που αποδειχθούν
οποία
α έχουν δηλωθεί με την υποβ
βολή της «Αίτησης Ενδιαφέρο
οντος
Συμμεετοχής».
7.4
4. Στις δύο ως ά
άνω περιπτώσεις (υπ’ αριθμόν 7.2. και 7.3. όροι) ο
«∆ιορ
ργανωτής» διατη
ηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τυχόν
τ
προκαταβ
βολή
που έέχει καταβάλει ο «Εκθέτης».
8. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜ
ΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Επιβεβαίωση Συ
υμμετοχής» υπο
οχρεούται πρινν την
8.1. Μετά την «Ε
παράδοση του περ
ριπτέρου που αναγράφει και τους όρους που
άψει «Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
Ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ»
αποδέχεται ο «Εκθέττης» να υπογρά
με τον «∆ιοργανωτή» (εις διπλούν) που αποτυπώννει τη συμφωνίία με
τους ίδιους όρουςς της επιβεβ
βαίωσης συμμ
μετοχής ή όσ
σους
αν με νέα μετταξύ τους έγγρ
ραφη
συμφωνήθηκαν και τροποποιήθηκα
στο έντυπο τη
ης «Επιβεβαίω
ωσης
συμφωνία που ανναγράφονται σ
Συμμεετοχής» και να το παραδώσει στον «Εκθέτη» προκειμένου να
ν το
υπογρ
ράψει, να το σφραγίσει και να το
ο παραδώσει σττον «∆ιοργανωττή».
8.2
2. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό θ
θα πρέπει να κατατεθεί από τον
«∆ιορ
ργανωτή» στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., και θα επισυννάπτεται σε αυττό το
εκάσττοτε Τιμολόγιο Παροχής
Π
Υπηρεσ
σιών.
8.3
3. Ο παρών «
«Κανονισμός Λ
Λειτουργίας και Όροι Συμμετο
οχής
Εκθέσ
σεων BEAUTY
Y» αποτελεί ανναπόσπαστο τμ
μήμα του Ιδιωττικού
Συμφωνητικού.
8.4
4. Ειδικότερες συμφωνίες πο
ου αποτυπώνο
ονται στο Ιδιω
ωτικό
Συμφωνητικό υπερισ
σχύουν των διατά
άξεων του παρό
όντος.
8.5
5. Η μη τήρηση
η ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου του ως άνω
Ιδιωτικού Συμφωνη
ητικού ή όρο
ου του παρό
όντος Κανονισ
σμού
υργίας, οι οποίο
οι θεωρούνται όλλοι ουσιώδεις, π
παρέχει το δικαίίωμα
Λειτου
στον «∆ιοργανωτή» να ακυρώσει οριστικά την παραχώρηση του
περιπ
πτέρου, να παρα
ακρατήσει την τυχόν
τ
προκαταβ
βολή κράτησής του,
καθώς και να αξιώσ
σει την αποκατά
άσταση κάθε θεετικής ή αποθεττικής
ημίας που απορ
ρρέει από την ακκύρωση αυτή.
του ζη
9. ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜ
ΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
9.1. Η ελάχιστη επιφάνεια περιπττέρου που μπορ
ρεί να παραχωρ
ρηθεί
στον «Εκθέτη» είναι επιφάνειας
ε
εννέέα (9) τετραγωννικών μέτρων.
9.2
2. Σε εξαιρετικέές περιπτώσεις, ο «∆ιοργανωτής» κατά την κκρίση
του, δ
διατηρεί το δικκαίωμα να εγκρ
ρίνει την παραχ
χώρηση μικρότεερου
χώρο
ου στον «Εκθέέτη», λαμβάνονντας υπόψη τις ανάγκες καιι τις
ήκες που παρο
ουσιάζονται, καθώς και τον τύ
ύπο του εκθετη
ηρίου
συνθή
χώρο
ου.
9.3
3. Τα περίπτερα
α της Έκθεσης δ
διακρίνονται σε:
α) Περίπτερα ∆ο
ομής: τα οπο
οία εφεξής χά
άρις συντομίας θα
ρόν «Περίπτερο ∆ομής» και τα οποία αποτελού
ύνται
αναφέέρονται στο παρ
από:
 τη ∆ομή, η οπ
ποία περιλαμβά
άνει μεταλλικό σκελετό, εκθεσ
σιακό
τοίχο--νοβοπάν και μεετώπη,

 τη Μοκέτα στο δάπεδο
 τα Spots ττων 100watt για τον κατάλληλο Φωτισμό & την Παροχή
ατος (500 watt)..
Ηλλεκτρικού Ρεύμα
 γραφείο, κκαρέκλες, βιτρίννα, ράφια, τα τεμάχια των οποίων
διαφοροποιούντα
αι ανάλογα με τη
ην έκταση του πεεριπτέρου.
Σημειώνεται ότι απαγορεύετα
αι οιαδήποτε τρ
ροποποίηση, αλλλοίωση
αι γενικά παρέμβαση στο «Περίπτερο ∆ομής» το οποίο παραχ
χωρείται
κα
σττον «Εκθέτη».
υς (Ακατασκεύα
αστα): Στην περ
ρίπτωση
β) Περίπτερα Ίχνους Εδάφου
πο
ου κάποιος «Εκκθέτης» δεν θέλλει να χρησιμοπ
ποιήσει την δομή
ή και τον
πα
αρεχόμενο από
ό τον «∆ιοργαννωτή» εξοπλισμό, μπορεί να
α αιτηθεί
«Π
Περίπτερο Ίχνου
υς Εδάφους», το οποίο εφεξής και χάριν συντο
ομίας θα
ανναφέρεται στο π
παρόν «Ακατασ
σκεύαστο περίπττερο».
Στην παραπάννω περίπτωση, ο «Εκθέτης» διικαιούται έκπτω
ωση 10%
σττις τιμές τιμοκατταλόγου.
Στα «Ακατασκκεύαστα περίπτεερα» ο «∆ιοργανωτής» παρέχ
χει στον
«Ε
Εκθέτη» μόνο ττην αιτούμενη επιφάνεια στονν εκθεσιακό χώρο, ήτοι
μό
όνο το δάπεδο
ο με μοκέτα και παροχή ρ
ρεύματος 500w (χωρίς
εξξοπλισμό, εκθεσ
σιακούς τοίχους, μετώπη, φωτισ
σμό κ.ο.κ).
Σ’ αυτή την περίπτωση, ο «Ε
Εκθέτης» δύνατται να προβεί σ
σε ειδική
κα
ατασκευή δομήςς ή/και ηλεκτρολλογικής εγκατάσττασης.
Ο «Εκθέτης» ευθύνεται για τηνν νομιμότητα, σττατικότητα και α
ασφάλεια
τω
ων κατασκευών του «Ακατασκεεύαστου περιπττέρου». Οι τεχννικοί των
κα
ατασκευών απ
παιτείται να είνναι επαγγελμα
ατίες του κλάδ
δου και
υπ
ποχρεούνται να
α υποβάλλουν στο
σ «∆ιοργανωτή» τις σχετικές άδειές
το
ους, βεβαιώσειςς και τεχνικά σχ
χέδια προς έλεγγχο και έγκριση.. Με τον
τρ
ρόπο αυτό ο ∆ιιοργανωτής θα έχει τη δυνατότητα να διατηρή
ήσει την
ομ
μαλή λειτουργία
α της Έκθεσηςς (π.χ. διαχωρ
ρισμός δυο γειτονικών
ακκατασκεύαστωνν περιπτέρων κ.α
α.).
Ο «Εκθέτης» είναι υπεύθυννος για την εφαρμογή των μέτρων
ασ
σφαλείας που επ
πιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατα
ασκευής
κα
αι λειτουργίας του περιπτέρ
ρου του. Ο «Εκθέτης» φέρει την
απ
ποκλειστική ποινική και αστική
ή ευθύνη για οπ
ποιοδήποτε ατύ
ύχημα ή
βλλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικκό του ή σε τρίτο
ους, από
εννέργειες που έχ
χουν άμεση ή έμμεση σχέση με την κατασκκευή του
πεεριπτέρου του και λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό διάστη
ημα από
τη
ην έναρξη της κα
ατασκευής του μ
μέχρι της πλήρο
ους αποξήλωσήςς του.
9.4. Κάθε «Εκκθέτης», έχει δικκαίωμα και υποχ
χρέωση να διακκοσμήσει
ή//και να κατασκευάσει το περίίπτερό του εντό
ός του χώρου και της
συ
υγκεκριμένης επ
πιφάνειας που έέχει συμφωνηθεεί με τον «∆ιοργγανωτή»,
εννώ το ύψος του περιπτέρου δενν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 2,5
5 μέτρα.
9.5. Υπέρβασ
ση του προανα
αφερόμενου ύψ
ψους, επιτρέπετται μόνο
κα
ατόπιν λήψης έγγραφης
έ
έγκρισ
σης από τον «∆
∆ιοργανωτή», κκατά την
ελλεύθερη κρίση του. Σε αυτή
ή την περίπτω
ωση η πίσω ό
όψη της
κα
ατασκευής που
υ υπερβαίνει τα
τ 2,5μέτρα και
κ
γειτνιάζει μ
με άλλα
πεερίπτερα ή κοιννόχρηστους χώ
ώρους που έχου
υν ύψος 2,5 μέέτρα, θα
πρέπει να είναι υ
υποχρεωτικά σεε ευπρεπή κατά
άσταση και βαμ
μμένη σε
ου
υδέτερο χρώμα. Σε αντίθετη περίπτωση ο «∆
∆ιοργανωτής» διικαιούται
να
α προχωρήσει σε αποξήλωσ
ση, με τη δαπ
πάνη να βαρύ
ύνει τον
«Ε
Εκθέτη».
9.6. Απαγορεεύεται ρητώς στο
ον «Εκθέτη» η ττοποθέτηση οιου
υδήποτε
ανντικειμένου εκτό
ός των ορίων του χώρου που του έχει παραχωρηθεί
απ
πό τον «∆ιοργα
ανωτή», καθώςς και το κρέμα
ασμα αντικειμέννων που
εξξέχουν ή είναι ττοποθετημένα σ
στην οροφή και τα δομικά στοιχ
χεία του
κττιρίου ή τα δίκτυ
υα παροχών πο
ου αναπτύσσοντται παράλληλα από την
ορ
ροφή και τους γύ
ύρω τοίχους του
υ κτιρίου.
9.7. Τα περίπ
πτερα των «Εκκθετών» πρέπει να τοποθετού
ύνται με
τέέτοιο τρόπο, ώστε να μηνν παρεμποδίζο
ουν τους γειττονικούς
εκκθετήριους χώρο
ους, είτε ακουσ
στικά είτε οπτικά
ά, και να αποφεεύγεται η
δη
ημιουργία τυχό
όν εμποδίων σ
στους εκθετήρ
ριους χώρους ή τους
διαδρόμους.
10. ΑΠΟΘΗΚΕ
ΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟ
ΟΙ
10.1. Απαγορεεύεται η αποθήκευση και η ενν γένει εναπόθεση του
εξξοπλισμού, των προϊόντων και των εκθεμάτωνν στους διαδρόμ
μους και
γεενικότερα στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης εκτός του χώρ
ρου του
πεεριπτέρου.
10.2. Ο «Εκθέτης» για την εξξυπηρέτηση τωνν αναγκών του δύναται
να
α συνάψει ξεχω
ωριστή σύμβασ
ση μίσθωσης εειδικών αποθηκκευτικών
χώ
ώρων, οι οποίοι θα βρίσκονται εντός του εκθεεσιακού κτιρίου κι εκτός
εκκθεσιακού χώρ
ρου της Εκθέέσεως, στους οποίους μπο
ορεί να
απ
ποθηκεύσει τον εξοπλισμό, τα π
προϊόντα και τα εκθέματα έως ττο πέρας
.
τη
ης Έκθεσης, χωρίς να φέρει ουδ
δεμία ευθύνη ο «∆ιοργανωτής»
«
2

10..3. ∆εν επιτρέπ
πεται η αποθή
ήκευση οιουδήπ
ποτε εύφλεκτο
ου ή
επικίννδυνου υλικού σ
στους ανωτέρω αποθηκευτικούς χώρους εντόςς της
Εκθέσ
σεως.
10..4. Ο «∆ιοργανω
ωτής» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη
η για την αποκο
ομιδή
«χρήσ
σιμων
αντικειμένων»
υ
πιθανόν
βρέθηκαν
σ
στους
που
Κοινό
όχρηστους Χώρ
ρους από σφάλλμα – αμέλεια του «Εκθέτη», του
προσ
σωπικού του ή συνεργάτη του. Ο «Εκθέτηςς» οφείλει να είναι
προσ
σεκτικός στο είίδος των αντικκειμένων που αφήνει εκτός του
περιπ
πτέρου του. ∆
∆εν επιτρέπετα
αι η αποθήκευ
υση ή δημιου
υργία
απορριμμάτων, εκτόςς του χώρου του
υ περιπτέρου.
10..5. Ο «∆ιοργανω
ωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει γγια τυχόν απώλεια,
κλοπή
ή, καταστροφή ή εν γένει οιαδήπ
ποτε αλλοίωση των προϊόντων του
του
«Εκθέέτη», του εξοπ
πλισμού του, κα
αθώς και των εγκαταστάσεων
ε
περιπ
πτέρου, εντός το
ου εκθεσιακού χώ
ώρου.
10..6. Ο «Εκθέτης»
» υποχρεούται κκαθ’ όλη τη διάρ
ρκεια της Εκθέσ
σεως
να ανναλάβει έως και την οριστική ανναχώρησή του με ιδίες δαπάνεες τη
φύλαξξη των προϊόνττων, του εξοπλιισμού και των εγκαταστάσεωνν του
περιπ
πτέρου.
11.. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ
ΑΣΤΑΣΕΙΣ
11..1. Όλοι οι «Εκθ
θέτες» που θα χρησιμοποιήσο
ουν Ηλεκτρολογγικές
Εγκατταστάσεις και Υλλικά ή/και Ηλεκττρολογικό Προσ
σωπικό (διαφορεετικό
του επίσημου
ε
Ηλεκττρολογικού Υλικκού & Προσωπ
πικού της Έκθεσ
σης),
ανεξα
αρτήτως τύπου
υ περιπτέρου, («∆ομής» ή «Ακατασκεύα
αστο
περίπ
πτερο») υποχρεούνται να κα
αταθέσουν Σχεεδιάγραμμα μεε τις
Ηλεκττρολογικές Εγκα
αταστάσεις, Υπεεύθυνη ∆ήλωση του Ηλεκτρολό
όγου,
η οπο
οία παρέχεται απ
πό τον «∆ιοργαννωτή», καθώς κκαι το αντίγραφο
ο της
Άδεια
ας Ηλεκτρολόγου
υ του τεχνικού π
που τις τοποθέτη
ησε.
11..2. Τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να κα
ατατίθενται από τον
«Εκθέέτη» το αργότερ
ρο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ένα
αρξη
των εεργασιών στον Τεχνικό Ηλεκττρολόγο του «∆ιοργανωτή» π
προς
έλεγχ
χο, έγκριση, γνω
ωστοποίηση και τήρηση
τ
πρόσθετων όρων.
11..3. Ο Τεχνικός Η
Ηλεκτρολόγος το
ου «∆ιοργανωτή
ή», είναι υπεύθυνος
κατά ττον νόμο για τηνν ρευματοδότησ
ση των περιπτέρ
ρων.
11..4. Σε περίπτω
ωση διαπίστωσ
σης επικίνδυνω
ων ηλεκτρολογγικών
συνδέέσεων ή παράτυπων παρ
ρεμβάσεων σττις ηλεκτρολογγικές
εγκατταστάσεις των π
περιπτέρων, αυ
υτά δεν θα ηλεκκτροδοτούνται ή θα
διακόπτεται η ηλεκτρ
ροδότησή τους, μέχρι την πλήρη αποκατάστταση
των ελλείψεων ή τωνν κακοτεχνιών.
11..5. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύ
ύματος προς ττα εκθετήρια (κκάθε
τύπου
υ) θα γίνεται αποκλειστικά κκαι μόνον από
ό τα ειδικά ση
ημεία
παροχών που υπάρχ
χουν στις κτιριακκές εγκαταστάσεεις (δάπεδα, ορο
οφές
και το
οίχους) για το συγκεκριμένο σκοπό και οι εν λόγω εργα
ασίες
ρευμα
ατοδότησης θα πραγματοποιο
ούνται αποκλεισ
στικά και μόνο από
τον Τεεχνικό Ηλεκτρολλόγο του «∆ιοργγανωτή».
11..6. Ειδικότερα γγια τη ρευματτοδότηση των «Ακατασκεύασ
στων
Περιπ
πτέρων», ο Ηλλεκτρολόγος του «Εκθέτη» υποχρεούται σ
στην
τοποθ
θέτηση υποπινά
άκων (με ρελέ διαφυγής και ττους απαιτούμεννους
ασφαλειοδιακόπτες).
12.. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Η
Ο «∆ιοργανωτής»
» δικαιούται να επισκέπτεται οποτεδήποτε
ο
κα
αι να
επιθεωρεί τα περίπττερα για την πισ
στή εφαρμογή και
κ την τήρηση των
συμφωνηθέντων όρω
ων του παρόντοςς Κανονισμού.
13.. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩ
ΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡ
ΡΩΝ
13..1. Ο «∆ιοργανω
ωτής»» υποχρεο
ούται να παραδώ
ώσει στον «Εκθ
θέτη»
τον π
παραχωρούμενο
ο χώρο/περίπτερ
ρο, για τα μεν «Περίπτερα
«
∆ομ
μής»
την Π
Παρασκευή (πα
αραμονή Έκθεσ
σης), για τα δε
δ «Ακατασκεύα
αστα
Περίπ
πτερα» την Πέμπ
πτη (δύο μέρες π
πριν την Έκθεση).
13..2. Ημέρα κατασ
σκευής και προ
οετοιμασίας τωνν περιπτέρων είναι
εκάσττη Πέμπτη πρινν από την έναρξη της Έκθεσης, και ώρες (08
8:0024:00
0), ενώ η ημέρα Παρασκευή, αποτελεί ημέρα διακόσμησηςς και
τοποθ
θέτησης εκθεμά
άτων, εργασίες ο
οι οποίες λαμβά
άνουν χώρα έωςς και
τις 23
3:00 εις την οποία απαγορεύετται να πραγματτοποιηθεί οιαδήπ
ποτε
είδουςς τεχνική εργασία.
13..3. Η αποξήλωσ
ση των περιπτέρων θα λάβειι χώρα από ημ
μέρα
∆ευτέέρα και ώρα 20.0
00 μ.μ. έως Τρίττη, ώρα 01.00 π
π.μ.
13..4. Ο «∆ιοργαννωτής» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ωραρ
ρίου,
ανάλο
ογα με τις ανά
άγκες της διορ
ργάνωσης ή/καιι μετά από αίττηση
«Εκθέέτη», την οποία ο «∆ιοργανωτή
ής» έχει το δικαίίωμα να δεχθεί ή να
αρνηθ
θεί. Για τυχόν τρ
ροποποίηση του
υ ωραρίου ο «∆ιοργανωτής» οφ
φείλει
να εννημερώσει τουςς «Εκθέτες» εγγγράφως τρεις (3) ημερολογιακές
ημέρεες πριν.

13.5. Καθημερινώς μετά τις 23:00 μ.μ., από
α
Πέμπτη π
πριν την
Τ
μετά την Έ
Έκθεση στο εκθ
θεσιακό κτίριο λεειτουργεί
Έκθεση έως και Τρίτη
όνο ο φωτισμό
ός ασφαλείας κκαι απαγορεύετται στους «Εκθ
θέτες» η
μό
εκκτέλεση οιασδήπ
ποτε εργασίας σ
στους χώρους ττου. Σε περίπτω
ωση που
ο «Εκθέτης» επ
πιθυμεί να παρα
αμείνει το συνεεργείο κατασκευής του
πέραν του επιτρ
ρεπόμενου ωρα
αρίου ήτοι μετά ττην ώρα
πεεριπτέρου του π
23
3.00 μ.μ., οφείλλει να ενημερώσ
σει το «∆ιοργανω
ωτή» εγγράφωςς, και να
λά
άβει την αντίστοιχη έγκριση από
ό αυτόν.
13.6. Η φορτοεεκφόρτωση εκθ
θεμάτων και υλικών για την κα
ατασκευή
(δ
διακόσμηση) τωνν περιπτέρων θ
θα πρέπει να γίννεται στους εξωττερικούς
χώ
ώρους του κττιρίου και η μεταφορά τους στο εσωτερ
ρικό θα
πραγματοποιείται, με καρότσια
α ή παλετοφόρ
ρα, μετά από σχετική
επ
πιμέλεια και δαπ
πάνη του «Εκθέττη».
13.7. Ο «Εκθέέτης» έχει την πλήρη και απ
ποκλειστική ευθύνη της
διαχείρισης, φύλα
αξης και ασφάλλειας των εκθεεμάτων και τωνν υλικών
ατασκευής του περιπτέρου ττου, ενώ ο «∆
∆ιοργανωτής» ουδεμία
κα
σχ
χετική ευθύνη υπ
πέχει.
13.8. Ο «Εκθέέτης» έχει την υποχρέωση να
α έχει ολοκληρ
ρώσει τη
μεεταφορά των πρ
ροϊόντων του κα
αι την κατασκευ
υή και προετοιμα
ασία του
πεεριπτέρου του, τουλάχιστον δέκα (10) ώ
ώρες πριν απ
πό την
προγραμματισμέννη ώρα έναρ
ρξης της Έκθ
θεσης, ήτοι έω
ως την
ώρα 23.59 μ.μ..
Παρασκευή και ώ
13.9. Από την
τ
ώρα ένα
αρξης της Έκκθεσης έως και
κ
την
προγραμματισμέννη ώρα λήξης της Έκθεσης, ήττοι την ∆ευτέρα και ώρα
9:00 μ.μ., απ
παγορεύεται οια
αδήποτε μετακκίνηση προϊόντων με
19
τρ
ροχήλατο μέσο εεντός του εκθεσιακού χώρου.
13.10. Απαγορ
ρεύεται ρητώς δ
δια του παρόντο
ος η οιαδήποτε εργασία
απ
ποξήλωσης περιπτέρου και π
πακετάρισμα εμ
μπορευμάτων α
από τον
«Ε
Εκθέτη» πριν τη
ην λήξη της Έκθ
θεσης, ήτοι την ∆ευτέρα και ώρ
ρα 19.00
μ..μ..
13.11. Ο «Εκθ
θέτης» είναι υπ
ποχρεωμένος να
α έχει ολοκληρώσει τις
ερ
ργασίες αποξήλλωσης του περ
ριπτέρου του κκαι απομάκρυνσ
σης των
κά
άθε μορφής υλικών & εκθεμάττων του, μέσα στα χρονικά όρια που
ανναφέρονται παρ
ραπάνω (Τρίτη 0
01:00 π.μ.).
13.12. Στην π
περίπτωση καττά την οποία μετά το πέρ
ρας του
ορ
ρισθέντος στο υπ’
υ αριθ. όρο 1
13.11 χρονικού ορίου, έχει πα
αραμείνει
σττον εκθεσιακό χώρο οποιο
οδήποτε υλικό
ό του «Εκθέττη», θα
που θα
απ
πομακρύνεται α
από τον «∆ιορ
ργανωτή», με έξοδα όμως π
βα
αρύνουν τον «Εκθέτη»
13.13. Απαγορ
ρεύεται αυστηρ
ρά εντός του εκθεσιακού κττιρίου η
εκκτέλεση εργασιώ
ών και η χρήση μέσων που κατταστρέφουν, φθεείρουν ή
αλλλοιώνουν εκθεεσιακές δομές, δάπεδα, τοίχο
ους, οροφές κ.λπ. του
κττιρίου και γενικά
ά τη μορφή και την αντοχή του
υς, όπως ενδεικκτικά και
όχ
χι περιοριστικά αναφέρονται το
ο τρύπημα, το κκάρφωμα, το βά
άψιμο, η
το
οποθέτηση αυτο
οκόλλητων, η κοπή ξύλων ή γυψ
ψοσανίδων κ.λπ
π..
13.14. Τα υλικά κατασκευής που χρησιμ
μοποιούνται απ
πό τους
«Ε
Εκθέτες» πρέπ
πει να είναι σύμ
μφωνα με τις διεθνείς προδια
αγραφές
ασ
σφαλείας.
13.15. Το πλύ
ύσιμο των πιννέλων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά
διαμορφωμένουςς χώρους του εκθεσιακού κτιιρίου και όχι σ
στα WC
προσέλευσης του
υ κοινού. Τυχόνν υπολείμματα από μπογιές, β
βερνίκια,
χη
ημικά κ.λπ. πρέέπει να απομακρύνονται μαζί με
μ τις συσκευασ
σίες τους
μεε ευθύνη του «Ε
Εκθέτη» ή των σ
συνεργείων κατα
ασκευής. Τα υλικά αυτά
πρέπει να ρίπτο
ονται στους ειδικούς κάδους δ
διαχείρισης απο
οβλήτων
ου διαθέτει το εκθεσιακό κτίριιο. Ο «∆ιοργαννωτής» ουδεμία ευθύνη
πο
φέέρει για την περ
ρισυλλογή αυτώνν των υλικών.
13.16. Ο «Ε
Εκθέτης» και τα συνεργεία
α του οφείλο
ουν να
συ
υμμορφώνονται με τη σήμανση που υπάρχει σ
στις εγκαταστάσεεις εντός
κι εκτός του εκθ
θεσιακού κτιρίο
ου, σχετικά με την ασφάλεια και την
κυ
υκλοφορία.
13.17. Ο «Ε
Εκθέτης» είνα
αι υποχρεωμέένος να παρ
ραδώσει
εμ
μπρόθεσμα το χώρο του πεεριπτέρου που χρησιμοποίησ
σε, στην
κα
ατάσταση που ττο παρέλαβε. Ο
Οιαδήποτε ζημιά
ά προκληθεί σττα Υλικά
∆ο
ομής, στον Εξοπ
πλισμό του περ
ριπτέρου ή οποιο
ουδήποτε άλλου
υ χώρου
Κο
οινόχρηστου ή μη, της Έκθεεσης, από πρά
άξη ή παράλειψη του
«Ε
Εκθέτη» ή ατόμου του προσωπ
πικού που απασ
σχολεί άμεσα ή έμμεσα,
επ
πιβαρύνει αποκκλειστικά και μόνο τον «Εκκθέτη», ο οπο
οίος και
υπ
ποχρεούται στηνν άμεση αποκαττάσταση της ζημ
μιάς.
14.
ΣΥΝΕΚ
ΚΘΕΤΕΣ
14.1. Ο «Εκθ
θέτης» δεν έχει σε καμία περίίπτωση το δικαίωμα να
επ
πιτρέψει σε τρίτη
η Επιχείρηση να
α εκθέσει προϊόνντα στο παραχω
ωρημένο
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περίπ
πτερο, χωρίς την προηγού
ύμενη έγγραφη
η συναίνεση του
«∆ιορ
ργανωτή».
14..2. Σε περίπτω
ωση εγκεκριμέννης συμμετοχής «Συνεκθέτη», σε
κάποιιο περίπτερο, αυτός θα πρ
ρέπει να έχει υποβάλει «Αίττηση
Ενδια
αφέροντος Συμμ
μετοχής», συμπ
πληρώνοντας ό
όλα τα στοιχεία της
επιχείίρησης που διαττηρεί.
14..3. Το κόστοςς του ενοικίου ττου χώρου για τη συμμετοχή των
Συνεκκθετών θα τιμολογείται στους Συ
υνεκθέτες.
14..4. Οι Συνεκθέέτες υπόκεινται επίσης στην υπ
ποχρέωση τήρη
ησης
των Όρων Συμμετο
οχής του παρ
ρόντος Κανονισ
σμού, όπως α
αυτοί
μόζονται. Ο κύρ
ριος «Εκθέτης»
» θα ευθύνεται για την ενημέρ
ρωση
εφαρμ
των Σ
Συνεκθετών σχεετικά με τις παρ
ρούσες και τυχόνν συμπληρωματτικές
διατάξξεις και τη διασ
σφάλιση της απ
ποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που
ενδεχ
χομένως ανακύψ
ψουν.
15.. ΦΥΛΑΞΗ - Α
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
πικό της Εταιρεείας Ασφαλείας που απασχολλείται
15..1. Το προσωπ
στην Έ
Έκθεση ευθύνετται μόνο για τηνν ομαλή διεξαγω
ωγή της Έκθεσηςς και
την εφ
φαρμογή των ό
όρων του παρόνντος Κανονισμο
ού. ∆ιευκρινίζετα
αι ότι
ουδεμ
μία ευθύνη ή υπ
ποχρέωση φέρεει το προσωπικκό ασφαλείας για τη
φύλαξξη των εμπορευμάτων των «Ε
Εκθετών», αλλά
ά και γενικότερα
α για
τον εξοπλισμό και τιις εγκαταστάσειις των «Εκθετώ
ών». Το προσω
ωπικό
Εταιρείας Ασφαλλείας ευθύνεται για τη διατήρη
ηση της τάξεωςς και
της Ε
ασφαλείας της Έκθεσ
σης.
15..2. Ο «∆ιοργανω
ωτής» θα λάβει όλα τα απαρα
αίτητα μέτρα για
α την
απρόσκοπτη και εύρ
ρυθμη λειτουργίία της Έκθεσηςς και την επιτήρ
ρηση
και επ
ποπτεία φύλαξηςς του Εκθεσιακο
ού χώρου.
15..3. Κατά τις ώρεες λειτουργίας της Έκθεσης, αλλλά και των ημεερών
Κατασ
σκευής και Αποξήλωσης
Α
των Περιπτέρ
ρων, Αποκλεισ
στικά
Υπεύθ
θυνοι για τα εκθέματα, το
ον εξοπλισμό και τα υπόλοιπα
περιο
ουσιακά στοιχεία
α των συμμετεχ
χόντων «Εκθετώ
ών», είναι οι ίδιοι οι
«Εκθέέτες».
15..4. Ο «∆ιοργανω
ωτής» δεν φέρεει καμία ευθύνη
η για τυχόν φθο
ορές,
κλοπέές, απώλειες, β
βλάβες ή ζημίεςς που τυχόν θ
θα προκληθούν στα
περιο
ουσιακά στοιχεία
α (εμπορεύματα,, οχήματα, μηχα
ανήματα, εξοπλισμό,
υλικά κατασκευής, προβολείς
π
κ.λπ
π.) οποιουδήπο
οτε τρίτου (εκθέτες,
άτες κ.λπ.) από
ό την ημέρα ένα
αρξης εργασιώνν και
επισκκέπτες, συνεργά
προεττοιμασίας της Έκθεσης
Έ
έως τηνν οριστική της α
αποχώρηση από
ό τον
εκθεσ
σιακό χώρο, από
ό οποιοδήποτε λλόγο και αιτία.
15..5. Ο ∆ιοργανω
ωτής και τα προστηθέντα
π
το
ου πρόσωπα ((π.χ.
securrity) οφείλουν ννα έχουν τον έλλεγχο των εισόδ
δων – εξόδων, την
επιτήρ
ρηση των «Εκθετών», συ
υνεργείων και εργασιών σ
στους
παραχωρούμενους χ
χώρους, τον έλεεγχο εισόδου κα
αι ροής επισκεπ
πτών,
τη συ
υμβολή σε τυχόνν εκκένωση του
υ κτιρίου σε περ
ρίπτωση επέλευ
υσης
λόγου
υ που συνιστά ανωτέρα
α
βία (π
π.χ. πυρκαγιά, σ
σεισμό κ.λπ.), κα
αι εν
γένει την εποπτεία τω
ων εσωτερικών και
κ εξωτερικών χ
χώρων.
15..6. Ο «Εκθέτης»
» δύναται να αιττηθεί πρόταση - προσφορά από
ό την
συνερ
ργαζόμενη με το
ον «∆ιοργανωτή
ή» Εταιρεία Φύλαξης για επί μέρ
ρους
φύλαξξη του δικού του
υ περιπτέρου (υλικά, εκθέματα, εξοπλισμού κ.λλπ.).
15..7. Ο «Εκθέτης» δύναται για ακόμα μεγγαλύτερη δική του
εξασφ
φάλιση να συνά
άψει ασφαλιστή
ήριο συμβόλαιο
ο για την ασφά
άλεια
υλικώ
ών και εκθεμάτω
ων του από οπο
οιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια,
από καιρικές συνθήκες, θεομηνίεες ή κλοπές κατά την διάρ
ρκεια
διεξαγγωγής της Έκθεεσης, κατά τις η
ημέρες Προετοιμασίας, Λειτουρ
ργίας
και Απ
ποξήλωσης τωνν Περιπτέρων.
15..8. Προς τους α
ανωτέρω σκοπο
ούς οι «Εκθέτες» και οι Επισκέπτες
οφείλουν να αποδέχο
ονται και να συμ
μμορφώνονται μ
με τις αποφάσειςς και
τις υ
υποδείξεις του «∆ιοργανωτή
ή» και των π
προστηθέντων του
προσ
σώπων (securityy κ.λπ.).
16.. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΟΣ
16..1. Κατά τη διάρ
ρκεια λειτουργία
ας της Έκθεσηςς ο «∆ιοργανωτής»
φέρει την ευθύνη για
α τον καθαρισμό
ό όλων των χώ
ώρων, κοινόχρησ
στων
η, της Εκθέσεω
ως, πλην των εκκθετηρίων (π.χ. βιτρινών κ.λπ.) και
και μη
των εκθεμάτων.
16..2. Ο καθαρισμό
ός του χώρου ττων περιπτέρω
ων πραγματοποιιείται
από συνεργείο καθα
αρισμού του «∆ιοργανωτή» κκαι την ευθύνη
η για
αδήποτε τυχόν α
απώλεια υποσττεί ο «Εκθέτης» φέρει αποκλεισ
στικά
οποια
ο ίδιο
ος, άλλως οφείλεει να δηλώσει εγγράφως
ε
προς τον διοργανωτή
ή ότι
δεν επ
πιθυμεί τον καθα
αρισμό του χώρ
ρου του περιπτέρ
ρου.
16..3. Κατά τη διάρκεια
δ
προεττοιμασίας και αποξήλωσης των
περιπ
πτέρων απομακκρύνονται από το συνεργείο καθαρισμού χωρίς
ουδεμ
μία ευθύνη κα
αι υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσηςς τα

πορρίμματα τω
ων «Εκθετών» που θα βρεθο
ούν σε Κοινόχρηστους
απ
χώ
ώρους.
17. ΙΑΤΡΕΙΟ
Καθ' όλη τη διά
άρκεια ωρών λεειτουργίας και διεξαγωγής της Έ
Έκθεσης
θα
α παρέχονται σ
στις εκθεσιακές εγκαταστάσειςς ιατρικές υπηρ
ρεσίες Α'
Βο
οηθειών.
18. Ο∆ΗΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
Ε
- ΠΡ
ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜ
ΜΙΛΙΩΝ
18.1. Ο «∆ιορ
ργανωτής» διαννέμει το έντυπο
ο «Οδηγός Εκκθετών Πρόγραμμα Ομιλλιών» της Έκθεσ
σης, στους επισ
σκέπτες, δωρεάν. Μέσα
σττον «Οδηγός Εκκθετών - Πρόγρ
ραμμα Ομιλιών»
» δημοσιεύοντα
αι μεταξύ
άλλλων τόσο το
ο Πρόγραμμα Ομιλιών όσο και τα στοιχεεία των
«Ε
Εκθετών» και τα
α Εκθέματα που θα παρουσιασττούν στην Έκθεσ
ση.
18.2. Ο «Εκθέέτης» οφείλει να
α ενημερώσει το
ον «∆ιοργανωτή
ή» για τα
πα
αραπάνω στοιχεία απαντώνττας άμεσα κα
αι το αργότερο
ο εντός
δεεκαπέντε (15) η
ημερών πριν τηνν έναρξη λειτουργίας της Έκθεεσης στο
σχ
χετικό φαξ ή δ
διεύθυνση ηλεκκτρονικού ταχυδρομείου που θα του
απ
ποσταλεί. Η κκαταχώρηση αυ
υτών των στοιιχείων γίνεται εντελώς
δω
ωρεάν. Εκπρόθ
θεσμη καταχώρ
ρηση στοιχείωνν «Εκθετών», δεν θα
γίννεται αποδεκτή από τον «∆ιοργγανωτή».
18.3. Κάθε «Ε
Εκθέτης» έχει δικαίωμα να ζητήσει διαφημιστική
κα
αταχώριση στο
ον «Οδηγό Εκκθετών - Πρόγγραμμα Ομιλιώ
ών», με
πρόσθετη χρέωσ
ση, βάσει του εκάστοτε
ε
ισχύοντος τιμοκαταλό
όγου. Η
κα
αταχώρηση λαμ
μβάνει χώρα, αφ
φού ο ενδιαφερ
ρόμενος υποβάλλει στον
«∆
∆ιοργανωτή» συμπληρωμένη
η και υπογεγγραμμένη την εντολή
Κα
αταχώρησης ∆
∆ιαφήμισης κα
αι στείλει την διαφημιστική μακέτα
εμ
μπρόθεσμα.
19. ΚΑΡΤΕΣ Ε
ΕΙΣΟ∆ΟΥ - ΠΡΟ
ΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
19.1. Για την είσοδο του προσ
σωπικού που σττελεχώνει τον εκκθετήριο
χώ
ώρο στις Εγκα
αταστάσεις της Έκθεσης, απα
αιτείται κάρτα εισόδου
«Ε
Εκθέτη».
19.2. Ο «∆ιοργγανωτής» θα έχει
έ
στην διάθεσ
ση του «Εκθέτη
η» τόσο
Κά
άρτες Εισόδου Εκθέτη για τονν ίδιο και για το
τ προσωπικό που θα
απ
πασχολήσει καττά την διάρκεια
α της Έκθεσης,, όσο και Προσ
σκλήσεις
Επ
πισκεπτών, οι οποίες μπορ
ρούν να χρησιμοποιηθούν για να
προσκληθούν οι π
πελάτες του.
19.3. Ο «Εκθέτης» θα πρέπεει να δηλώσει τον αριθμό των καρτών
ου χρειάζεται κα
αι αφορούν το προσωπικό
π
που
υ θα απασχοληθεί κατά
πο
τη
ην διάρκεια της Έ
Έκθεσης. Οι κά
άρτες εισόδου το
ου «Εκθέτη» δια
ατίθενται
απ
πό τη Γραμματεία της Έκθεσ
σης την Παρα
ασκευή (παραμο
ονή της
Έκθεσης). Σε κά
άθε κάρτα ανα
αγράφεται η φίρμα της εταιρεείας του
Εκθέτη».
«Ε
19.4. Οι προσ
σκλήσεις Επισκεπτών μπορούν να μοιραστούν μόνο σε
Επ
παγγελματίες ή Σπουδαστές ττου Κλάδου τηςς Παροχής Υπηρεσιών
Ομορφιάς.
19.5. Ο «∆ιοργγανωτής» έχει το δικαίωμα να αρνηθεί
α
την Είσ
σοδο του
πισκέπτη που δεν μπορεί να
ν αποδείξει τη
ην σχέση του με τον
Επ
πα
αραπάνω κλάδ
δο, ακόμα κι αν
α έχει στην κα
ατοχή του Πρό
όσκληση
Επ
πισκέπτη, την ο
οποία έχει παραλλάβει από «Εκθέτη».
20. ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20.1. Κατά τις ημέρες διεξαγωγής της Έκθεεσης, η στάθμεευση για
«Ε
Εκθέτες» και επ
πισκέπτες είναι δωρεάν. Η στά
άθμευση στους χώρους
αυ
υτούς γίνεται μεε ευθύνη του εκκάστοτε οδηγού.. Ο «∆ιοργανωττής» δεν
φέέρει ουδεμία ευθ
θύνη για τη φύλλαξη και ασφάλεεια των οχημάτω
ων στους
πα
αραπάνω χώρο
ους.
20.2. Θα πρέπ
πει να τηρούντα
αι αυστηρά από του «Εκθέτεςς», τους
ερ
ργαζομένους κα
αι συνεργάτες ο κώδικας οδικκής κυκλοφορία
ας και ο
κα
ανονισμός κυκλλοφορίας στις εγκαταστάσεις
ε
για να εξασφα
αλιστεί η
ομ
μαλή ροή τηςς κυκλοφορίας. Σε κάθε π
περίπτωση, ενττός του
Εκκθεσιακού Κένττρου, ισχύουν όλες
ό
οι διατάξειςς και οι κανονισ
σμοί του
Κ.Ο.Κ, η μέγιστη
η δε ταχύτητα οχημάτων δενν θα υπερβαίνεει τα 20
χλλμ/ώρα.
21. ΖΗΜΙΕΣ
21.1. Σε περίπ
πτωση που κατά τη διάρκεεια της Κατασκευής Προετοιμασίας - Αποξήλωσης ττων εκθεσιακώνν περιπτέρων α
αλλά και
ατά τη διάρκειια Λειτουργίας της Έκθεσηςς (εντός ή εκττός του
κα
σττεγασμένου χώρ
ρου του εκθεσια
ακού κτιρίου) πρ
ροκληθούν υλικέές ζημιές
ή σωματικές βλά
άβες ή θάνατος,, σε τρίτο, απασχολούμενο ή μη στην
άξη ή παράλειψη «Εκθέτη» ή α
ατόμου του προσ
σωπικού
Έκθεση, από πρά
ου έχει αυτός π
προσλάβει, άμεεσα ή έμμεσα, για
γ τη λειτουργίία ή την
πο
κα
ατασκευή του π
περιπτέρου του, τότε αποκλεισττικά υπεύθυνοςς για την
πά
άσης φύσεως αποζημίωση του
τ
παθόντος εείναι ο «Εκθέττης» και
ου
υδεμία σχετική εευθύνη φέρει/βα
αρύνει το «∆ιοργγανωτή».
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21..2. Ο «Εκθέτηςς» οφείλει να αποκαταστήσεει κάθε ζημία του
«∆ιορ
ργανωτή» που ττυχόν προκληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα σ
στον
υπ’ αριθ.
α
όρο 21.1 του παρόντος από εις βάρος του διεκδικήσεεις ή
τυχόνν υποχρέωση κα
αταβολής αποζη
ημίωσης σε τρίτο
ους.
21..3. Για όλες τις ζημιές δε που
υ θα προκληθούν σύμφωνα μ
με τα
παραπάνω, καθώς και για εκείννες που τυχόν προκληθούνν σε
«Εκθέέτες» και Επισκέπτες από λόγο
ους ανωτέρας βίίας, όπως ενδεικκτικά
κι όχι περιοριστικά σεισμό, πυρκα
αγιά, πόλεμο, ττρομοκρατία κ.α
α., ο
ργανωτής» δεν φ
φέρει καμία απο
ολύτως ευθύνη.
«∆ιορ
22.. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛ
ΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Σύμ
μφωνα με τον υπ’ αριθμόν 4
4512/2018 Νόμο (ΦΕΚ Α’5/17
7-012018)), επιτρέπεται η λιανική πώληση
η προϊόντων σεε διακριτούς χώρ
ρους
εντός του εκθεσιακο
ού κέντρου ή των εκθεσιακώ
ών χώρων κατά
ά τη
υ απευθύνονται στο
διάρκκεια λειτουργίας των εμπορικώνν εκθέσεων που
ευρύ κοινό, υπό ορισ
σμένες προϋποθ
θέσεις.
23.. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
η
πρόκκληση
οποιασ
ρφής
σδήποτε
μορ
23..1. Απαγορεύετται
ηχορύ
ύπανσης (μουσιική, ομιλίες από μικροφώνου ή video κ.λπ.) πο
ου θα
θεωρηθεί ότι υπερβα
αίνει τα επιτρεπόμενα όρια, καθ
θώς και οιασδήπ
ποτε
από εκπομπές θ
θορύβου, οσμώνν, ρύπων κλπ.
μορφής διατάραξης α
23..2. Ο «∆ιοργανω
ωτής» διατηρεί το δικαίωμα σε
σ περίπτωση που
λάβει χώρα οιαδήπ
ποτε διατάραξη προκαλούμενη
η από τις ως άνω
εκπομ
μπές θορύβου,, οσμών κλπ να αιτηθεί τη συμμόρφωση του
να
«Εκθέέτη».
Σε περίπτωση αρνήσεως του
υ «Εκθέτη»
συμμο
ορφωθεί , ο ∆ιο
οργανωτής δύνναται να καταγγείλει με υπαιτιό
ότητα
του «Εκθέτη» το ιδιω
ωτικό συμφωνηττικό επιβεβαίωσ
σης συμμετοχήςς και
διατάξει το κλλείσιμο του περιπτέρου του
υ, καθώς και την
να δ
απομάκρυνση του υπ
παίτιου «Εκθέτη».
24.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑ
ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
τ
σχετικά με την
24..1. Ο «Εκθέτης» επιβεβαιώνειι την γνώση του
Απαγγόρευση του κκαπνίσματος στους στεγασμέένους χώρους του
εκθεσ
σιακού κτιρίου, ενώ τυχόν πρόστιμο
π
επιβαρύνει τον ίδιο τον
«Εκθέέτη», τους συνεεργάτες, εργαζόμενους και προ
οστηθέντες αυτο
ού. Ο
«Εκθέέτης» δηλώνει ρ
ρητά ότι συμφω
ωνεί και αποδέχ
χεται αυτόν τον όρο
άνευ επιφυλάξεων, η δε πράξη ή π
παράλειψη ή αννοχή του «Εκθέέτη»,
συνεργατών, τω
ων εργαζομένω
ων και των πρ
ροστηθέντων αυτού
των σ
αναφο
ορικά με τηνν απαγόρευση
η του καπνίσματος εντός των
στεγα
ασμένων χώρω
ων του εκθεσια
ακού κτιρίου, συνιστά παράννομη
συμπ
περιφορά, την οπ
ποία ο «Εκθέτη
ης» είναι υποχρ
ρεωμένος βάσειι του
παρόντος Κανονισμο
ού να ανατρέψ
ψει και να λάβ
βει κάθε πρόσφ
φορο
ο επιμέλειας τή
ήρησης του πα
αρόντος όρου, αλλά και για την
μέτρο
αποφ
φυγή πρόκλησης ζημίας, ιδίωςς όταν αφορά σε έννομα αγγαθά
τρίτωνν προσώπων.
24..2. Απαγορεύετα
αι η εναπόθεση
η αντικειμένων στους διαδρόμ
μους
και σ
στα περίπτερα άλλων εκθετώ
ών, ακόμα και κατά τη διάρ
ρκεια
κατασ
σκευής, αποξήλω
ωσης, μεταφορά
άς εκθεμάτων/εκκθετηρίων.
24..3. Απαγορεύετα
αι η διανομή
ή διαφημιστικο
ού υλικού σ
στους
κοινοχ
χρήστους αλλά και στους προα
αύλιους χώρουςς της Έκθεσης, τόσο
τ
από τους «Εκθέτες»
» όσο και από
ό οποιονδήποτεε άλλο, πέραν του
ργανωτή».
«∆ιορ
24..4. Απαγορεύετα
αι η διανομή δια
αφημιστικού υλικκού - προσκλήσ
σεων
άλλωνν εκθέσεων/εκδηλώσεων, πληνν της διεξαγόμεννης.
24..5. Απαγορεύετα
αι στους χώρ
ρους της Έκθεσης οποιαδήπ
ποτε
δρασττηριότητα μπορ
ρεί να μειώσει ττο κύρος της εκκδήλωσης αντιβ
βαίνει
στο νό
όμο και ή να ανττίκειται στα χρησ
στά ήθη.
24..6. Απαγορεύετα
αι κατά τις ώ
ώρες λειτουργία
ας της Έκθεση
ης η
μεταφ
φορά εμπορευμ
μάτων, οι εργασ
σίες, επισκευές και οι μετατρο
οπές
στουςς χώρους τωνν περιπτέρων. Κατ’ εξαίρεσ
ση επιτρέπεται σε
περίπ
πτωση έκτακτη
ης ανάγκης, κατόπιν έγγρα
αφης άδειας του
«∆ιορ
ργανωτή», και μό
όνο κατά τις ώρ
ρες που δεν λειτο
ουργεί η Έκθεση
η.
24..7. Απαγορεύετα
αι η χρήση του χώρου υποδοχ
χής του εκθεσια
ακού
κέντρου για τη μετα
αφορά εκθεσιακκών δομών, υλλικών κατασκευ
υής διακόσμησης περιπ
πτέρων και εκκθεμάτων από
ό και προς τους
σιακούς χώρους.
εκθεσ
24..8. Απαγορεύετα
αι η είσοδος σ
σε μικροπωλητέές και σε διανο
ομείς
ειδώνν πρόχειρης εστίίασης (delivery) και διαφημιστικκού υλικού.
24..9. Απαγορεύετα
αι η λειτουργία και επίδειξη συ
υσκευών/προϊόνντων
που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος χώρου, ό
όπως
ωγής καπνού, α
ατμών, έντονων οσμών κ.λπ χωρίς
μηχαννήματα παραγω
τη χρή
ήση του ενδεδειιγμένου δικτύου απαγωγής αερίίων.
24..10. Απαγορεύεεται η εισαγωγή
ή και η Έκθεση στις εγκαταστά
άσεις
του εκκθεσιακού κτιρίο
ου εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλώ
ών, ή άλλων υλικών,

δύνανται να πρ
ροκαλέσουν πυρ
ρκαγιά ή
εκκθεμάτων και συσκευών που δ
έκκρηξη.
24.11. Απαγορ
ρεύεται το άναμμα φωτιάς οπου
υδήποτε. Οι «Ε
Εκθέτες»
πρέπει να φρο
οντίζουν για λλήψη μέτρων πυρασφάλειαςς στους
ους τους.
εκκθετήριους χώρο
24.12. Απαγορ
ρεύεται η κάλυψ
ψη των σημείων με τεχνικές π
παροχές,
τω
ων μεγαφωνικώ
ών εγκαταστάσεεων, των στομ
μίων αεραγωγώ
ών, των
πυροσβεστικών φωλεών & σ
σταθμών, των πυροσβεστήρω
ων, των
υναγερμών, τωνν σημάνσεων ασ
σφαλείας κ.λπ. και γενικά των σημείων
συ
μεε διαθέσιμες παροχές.
24.13. Απαγορ
ρεύεται η υπομίίσθωση του χώρ
ρου (μερική ή ολλική) ή η
δω
ωρεάν παραχώρηση χώρου σεε τρίτους από το
ον «Εκθέτη», χω
ωρίς την
προηγούμενη έγγγραφη συγκατάθ
θεση του «∆ιοργγανωτή».
24.14. Απαγορ
ρεύεται στον «
«Εκθέτη» κι εείναι απολύτωςς άκυρη
ρηση ή μεταβίβα
αση δικαιωμάτω
ων ή υποχρεώσεεων που
οιαδήποτε εκχώρ
ό την παρούσα σ
σύμβαση.
προκύπτουν από
24.15. Σε οπ
ποιαδήποτε απ
πό τις παραπ
πάνω περιπτώ
ώσεις, ο
∆ιοργανωτής» έχει
έ
το δικαίωμ
μα να αφαιρέσεει, κατά την κρίση του,
«∆
οιοδήποτε υλικό
ό συμβάλλει στην πρόκλη
ηση των εκτιθ
θέμενων
υνεπειών και να
α ζητήσει από τον
τ «Εκθέτη» να
ν συμμορφωθεεί με την
συ
απ
πόφαση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση
π
ο «
«∆ιοργανωτής» έχει το
δικαίωμα να απομ
μακρύνει τον «Ε
Εκθέτη» από τηνν Έκθεση.
25. ΚΟΣΤΟΣ Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛ
ΛΗΡΩΜΗΣ
25.1. Το κόσ
στος της παραχώ
ώρησης περιπτέέρου προκύπτει από το
αγωνικών μέτρω
ων με τη συμφω
ωνημένη
γιννόμενο του αριθμού των τετρα
τιμ
μή ανά τ.μ., πλέέον Φ.Π.Α., εκ π
ποσοστού 24%.
25.2. Τυχόν υφ
φιστάμενες κολλόνες του κτιρίο
ου μέσα σε πεερίπτερο
συ
υγκαταλέγονται ως τρέχοντα μέτρα, τα ο
οποία και χρεεώνονται
αννάλογα.
25.3. Η εμπρό
όθεσμη κατάθεσ
ση της Προκατα
αβολής και η εξξόφληση
το
ου Κόστους Συμ
μμετοχής, όπως συμφωνείται κα
αι συνυπογράφεεται στην
Επ
πιβεβαίωση Συμμετοχής, αποττελεί βασική καιι ουσιώδη προϋ
ϋπόθεση
ανντίστοιχα για τηνν κράτηση και τη
ην παράδοση το
ου περιπτέρου.
25.4. Στην περ
ρίπτωση που κκάποιος «Εκθέττης» θεωρήσει πως το
πεερίπτερο που ττου παραδοθεί δεν ανταποκρίννεται στην έκτα
αση που
έχ
χει ζητήσει και έχει καταβάλλλει το αντίστοιχ
χο αντίτιμο, οφ
φείλει να
επ
πικοινωνήσει άμ
μεσα εγγράφως με τον εκπρόσω
ωπο του «∆ιοργγανωτή»
για την εξακρίβω
ωση της ασυμφω
ωνίας των τετρα
αγωνικών μέτρω
ων. Μετά
ο πέρας της Έ
Έκθεσης, καμία σχετική ένστα
αση δε θα γίνεει δεκτή.
το
Απ
πόκλιση εκτάσεεως μικρότερη ή ίση με πενήνντα (0,50) τετραγωνικά
μέέτρα, θεωρείται εύλογη και δεν θεμελιώνεται εξξ αυτού ουδέν δ
δικαίωμα
απ
πό την πλευρά του «Εκθέτη» και δεν απορρέέει ουδεμία υπο
οχρέωση
το
ου «∆ιοργανωτή
ή».
26. ΑΚΥΡΩΣΗ
Η ΕΚΘΕΣΗΣ
26.1. Ο «∆ιοργγανωτής» έχει το δικαίωμα να υ
υπαναχωρήσει από την
∆ιιοργάνωση ή να αναβάλει ττην Έκθεση, γγια οποιοδήποττε λόγο,
ειδ
δοποιώντας σχεετικά κι εγγράφω
ως τους Εκθέτεςς ένα (1) μήνα π
πριν την
ένναρξη της Έκθ
θεσης. Σε αυτή
ή την περίπτω
ωση, ο «∆ιοργα
ανωτής»
υπ
ποχρεούται στη
ην επιστροφή το
ου ποσού που έχει εισπράξει α
από τον
«Ε
Εκθέτη» μέχρι εκείνη την χρο
ονική στιγμή, αττόκως και δίχω
ως καμία
άλλλη απαίτηση το
ου «Εκθέτη».
26.2. Ο «∆
∆ιοργανωτής» έχει δικαίωμα
α να υπαναχ
χωρήσει
οπ
ποτεδήποτε από
ό την ∆ιοργάνω
ωση ή και να ανναβάλει την Έκθ
θεση για
λό
όγους Ανωτέραςς Βίας. Ενδεικτικκά ως λόγοι ανω
ωτέρας βίας θεω
ωρούνται
οι σεισμοί, καταπ
ποντισμοί, πυρκκαγιά, θεομηνίεες, πανδημία, πόλεμος,
π
πλλημμύρες, συννεχείς δυσμενείς καιρικές συννθήκες που κα
αθιστούν
επ
πικίνδυνη την π
πραγματοποίηση
η της Έκθεσης, λόγοι προστασ
σίας της
δη
ημόσιας υγείας, πράξεις ή παραλείψεις της νομοθετικής, διοικκητικής ή
δικαστικής αρχήςς και οτιδήποτε ά
άλλο κριθεί νομο
ολογιακά.
Σεε αυτή την περ
ρίπτωση, ο «∆ιοργανωτής» αννάλογα με την χρονική
σττιγμή και το μέέγεθος του κόσ
στους της ∆ιοργγάνωσης που έέχει ήδη
κα
αταβάλει μέχρι τότε, θα επιβα
αρύνει με το ανντίστοιχο ποσο
οστό του
κό
όστους συμμετο
οχής, τον «Εκθέέτη», όπως απο
οδέχεται με το π
παρόν ο
τεελευταίος.
Ειιδικότερα, σε π
περίπτωση ακύ
ύρωσης ή αναβ
βολής της έκθεεσης για
λό
όγους Ανωτέραςς Βίας, που θα γγνωστοποιηθεί σ
σε χρονικό διάσττημα:
α)) από τριάντα (30) έως δεκκαπέντε (15) ημέρες
η
πριν α
από την
ημ
μερομηνία έναρ
ρξης της Έκθεσ
σης, ο «Εκθέτη
ης» θα επιβαρυ
υνθεί με
πο
οσοστό 25% επ
πί του συμφωννημένου κόστου
υς συμμετοχής του, το
οπ
ποίο οφείλει να καταβάλει στον «∆ιοργανωτή»,, β) από δεκαπέέντε (15)
ημ
μέρες έως και μία (1) ημέρα
α πριν από ημ
μερομηνία έναρ
ρξης της
Έκθεσης, ο «Εκκθέτης» θα επιβαρυνθεί με π
ποσοστό 50% επί του
5

συμφωνημένου κόσ
στους συμμετοχής του, το οποίο οφείλει να
βάλει στον «∆
∆ιοργανωτή» κα
αι γ) από (1) ημέρα πριν από
καταβ
ημερο
ομηνία έναρξης της Έκθεσης έως και την λή
ήξη της Έκθεση
ης, ο
«Εκθέέτης» θα επιβαρυνθεί με ποσο
οστό 100% επί του συμφωνημένου
κόστο
ους συμμετοχή
ής του, το οπ
ποίο οφείλει να
ν καταβάλει σ
στον
«∆ιορ
ργανωτή».
Ο «∆
∆ιοργανωτής» δύναται και εξου
υσιοδοτείται με το παρόν από
ό τον
«Εκθέέτη», να παρακκρατήσει τo ως ά
άνω συμφωνηθ
θέν ποσοστό επί του
κόστο
ους συμμετοχήςς που επιβαρύννεται ο «Εκθέτης», χωρίς δικαίίωμα
ενανττίωσης του τελευ
υταίου.
Συμφωνείται ρητώς, ότι σε περίπττωση ακύρωση
ης ή αναβολής της
σης για λόγουςς Ανωτέρας Βία
ας, στην οποία έχει υποχρέωσ
ση ο
Έκθεσ
«∆ιορ
ργανωτής» να εεπιστρέψει οποιαδήποτε διαφο
ορά στον «Εκθέέτη»,
σύμφωνα με τις πεεριπτώσεις α) κκαι β) του παρ
ρόντος άρθρου
υ, το
ωσης
οιοδήποτε ποσό θα εεπιστραφεί ατόκκως, δίχως ουδεεμίας άλλης αξίω
αίτησης του «Εκκθέτη».
ή απα
27.. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕ
ΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ
27..1. Ο «Εκθέτης»
» γνωρίζει και απ
ποδέχεται ότι κα
ατά την διάρκεια
α της
Έκθεσ
σης γίνεται λήψ
ψη φωτογραφιώνν και βίντεο, τα
α οποία δύναντα
αι να
χρησιιμοποιηθούν για
α λόγους διαφημ
μιστικής προβολλής και προώθη
ησης
της Έ
Έκθεσης, υπό την προϋπόθεεση ότι δεν θίγονται προσωπικά
δεδομ
μένα, όπως αυ
υτά ορίζονται σ
στον υπ’ αριθμ
μ. 679/2016 Γεενικό
Κανοννισμό Προστασ
σίας Προσωπικών ∆εδομένω
ων. Ο «Εκθέέτης»
παρέχ
χει δια του παρόντος τη ρητή
ή συναίνεσή το
ου και επιτρέπεει να
εμφαννίζεται ο ίδιος, το περίπτερό του και τα προϊόντα του
υ σε
φωτογγραφίες ή βίνττεο που θα ληφ
φθούν στο πλα
αίσιο της Έκθεεσης,
καθώς και οι συνεργά
άτες και προστιθ
θέντες του, τουςς οποίους οφείλει να
υν αντίστοιχα. Οι
Ο «Εκθέτες» που θα
ενημεερώσει και αυτοίί να συναινέσου
εμφαννίζονται σε αυ
υτά δεν θα έέχουν καμία α
απαίτηση από τον
«∆ιορ
ργανωτή» ή α
από οιονδήποττε αντλεί δικα
αιώματα από την
φωτογγράφιση – βιντεοσκόπηση - μαγνητοσκόπηση
η. Οι «Εκθέτες»
» για
την άσκηση των προ
οβλεπόμενων εκ του υπ’ αριθμ
μ. 679/2016 Γεννικού
Κανοννισμού Προστασ
σίας Προσωπικκών ∆εδομένωνν δικαιωμάτων ττους,
δύναννται να επικοιννωνούν με τον «∆ιοργανωτή»
», τηλεφωνικά σ
στον
αριθμ
μό 210-9010016.
27..2. Η
χρήση
παραγωγή
φω
ωτογραφικού
και
αναπ
και
κινημα
ατογραφικού υ
υλικού του χώ
ώρου της Εκθ
θέσεως από τους
«Εκθέέτες», επιτρέπετται αποκλειστικά
ά και μόνο, εφ’ όσον δεν αντίκκειται
στα σ
συμφέροντα του «∆ιοργανωτή» και υπό την πρ
ροϋπόθεση τήρη
ησης
κανοννισμού προστασ
σίας και χωρίς ευ
υθύνη του «∆ιορ
ργανωτή».
28.. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠ
ΠΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟ
ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣ
28.1 Ο «∆ιοργανω
ωτής» διατηρεί το
ο δικαίωμα για ττην εγκατάσταση
η και
χρήση
η καμερών, οι οποίες
ο
θα χρησιμοποιηθούν απ
ποκλειστικά και μ
μόνο
για τη
η βιντεοσκόπησ
ση του χώρου για λόγους ασφα
αλείας, σύμφωννα με
το Γεενικό Κανονισμ
μό για την Προ
οστασία ∆εδομ
μένων Προσωπ
πικού
Χαρακτήρα (679/201
16), καθώς και σ
στα οριζόμενα στο
σ εθνικό, κοινο
οτικό
χετικά με την πρ
ροστασία των δικαιωμάτων και των
και διεθνές δίκαιο σχ
ελευθ
θεριών των ατόμων σχετικά μεε την επεξεργασ
σία των δεδομέένων
προσ
σωπικού χαρακτή
ήρα, όπως εκάσ
στοτε ισχύει.
29.. ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆
∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σφαλιστεί ότι τα
α πυροσβεστικκά οχήματα κα
αι τα
29..1. Για να διασ
ασθεννοφόρα έχουν α
ανεμπόδιστη πρό
όσβαση στις εγκκαταστάσεις, πρ
ρέπει
να δια
ατηρούνται πάνττα ελεύθερα τα α
ακόλουθα:
• Έξοδοι κινδύνο
ου
• ∆ιάδρομοι καιι περιοχές πο
ου τηρούνται για τις υπηρεεσίες
ασφαλείας
• Πύλες πρόσβα
ασης για πυρο
οσβεστικά οχήμ
ματα και υπηρεεσίες
διάσω
ωσης
• Έξοδοι προσέγγγισης οχημάτων στους διαδρόμ
μους
• Πυροσβεστικά ∆ίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις)).
29..2. Όλες οι πόρττες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρού
ύνται
καθαρ
ρές ώστε να μπ
πορούν να ανο
οίξουν εντελώς και εύκολα απ
πό το
εσωτεερικό. Η πρόσβ
βαση στις εξόδ
δους και στις εξόδους
ε
επείγου
υσας
ανάγκκης θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. ∆εν επιτρέπεται η κάλλυψη
των πινακίδων
π
σηματτοδότησης των εξόδων.
29..3. Ο «∆ιοργανω
ωτής» διατηρείί το δικαίωμα να μεταφέρει κάθε
όχημα
α ή αντικείμενο
ο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη – κατόχου του
υ, αν
καταλλαμβάνει χώρο ή εμποδίζει την π
πρόσβαση.
30.. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
Η Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
30..1. Ο «Εκθέτης»
» είναι υπεύθυνο
ος για τη λήψη κκάθε νόμιμης άδ
δειας
χρήση
ης για άπαντα τα πνευματικά δικαιώματα επ
πί των εκθεμάτω
ων ή
οιουδ
δήποτε άλλου σττοιχείου σχετικά με την παρούσα
α Έκθεση.

30.2. Σε περίπ
πτωση που οπ
ποιοσδήποτε «
«Εκθέτης» επιθ
θυμεί να
ουσική ή τραγο
ούδια, ή να προ
οβεί στην παρο
ουσίαση,
πλλαισιώσει με μο
ανναπαραγωγή κ.λλπ. οιουδήποτέ έργου πνευματτικής ιδιοκτησίαςς τρίτου,
ανναλαμβάνει ανεεπιφύλακτα τηνν αποκλειστική ευθύνη να εφο
οδιασθεί
έγγκαιρα από οιοδήποτε Ορ
ργανισμό ∆ιαχ
χείρισης Πνευ
υματικών
∆ιικαιωμάτων (π.χ
χ. Autodia, ΕΥΕ
Ε∆ κλπ) με την αναγκαία γραπτή άδεια
κα
αι οιαδήποτε αμ
μοιβή απαιτηθεί από τον εκάστοτε Οργανισμό βαρύνει
απ
ποκλειστικά τονν «Εκθέτη», και σε κάθε περίπττωση ο «∆ιοργα
ανωτής»
ου
υδεμία ευθύνη φέρει για την α
αναπαραγωγή μ
μουσικής ή τραγουδιών
κα
αι την τυχόν με οποιαδήπο
οτε τρόπο πα
αραβίαση πνευ
υματικών
δικαιωμάτων τρ
ρίτων. Ταυτόχρ
ρονα, οφείλει να ενημερώννει τον
∆ιοργανωτή» και να λαμβάνεει ρητή έγγραφη άδεια για τη
η χρήση
«∆
οπ
ποιωνδήποτε οπ
πτικοακουστικών μέσων.
30.3. Ο «Εκθέττης» δηλώνει διιά του παρόντοςς ότι δεν θα πα
αραβιάζει
οιοδήποτε
δικαίωμα
πννευματικής
ιδιοκτησίας
τρίτου,
υμπεριλαμβανομένων ενδεικττικά του σήμα
ατος, του εμπορικού
συ
απ
πορρήτου, της β
βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ.
30.4. Σε περίπ
πτωση που δια
απιστωθεί οιαδ
δήποτε παραβία
αση του
ισ
σχύοντος νόμου
υ περί πνευματτικής και βιομη
ηχανικής ιδιοκτη
ησίας, ο
«∆
∆ιοργανωτής» έέχει το δικαίωμα
α i) να ζητήσει τη
ην άμεση απομά
άκρυνση
τω
ων παράνομωνν εκθεμάτων, κκαθώς και να ii) απαιτήσει α
από τον
«Ε
Εκθέτη» την απ
ποκατάσταση κά
άθε θετικής και αποθετικής ζημ
μίας που
τυ
υχόν έχει υποστεί.
31. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Α
31.1. Ο «∆ιοργγανωτής» είναι υ
υπεύθυνος επεξξεργασίας και οφ
φείλει να
διαχειρίζεται καιι να προστατεεύει τα προσωπικά δεδομένα των
Εκθετών» σύμφ
φωνα με τις διαττάξεις του Γενικκού Κανονισμού
ύ για την
«Ε
Προστασία ∆εδομένων Προσωπ
πικού Χαρακτήρ
ρα (679/2016), καθώς
κα
αι τα οριζόμενα
α στο εθνικό, κοινοτικό και δ
διεθνές δίκαιο για την
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων
ασία των δεδ
δομένων προσ
σωπικού
ανναφορικά με την επεξεργα
χα
αρακτήρα, όπωςς εκάστοτε ισχύεει.
31.2. Ο «∆ιοργγανωτής» χρησ
σιμοποιεί τα δεδ
δομένα των «Εκκθετών»
(Ό
Όνομα, Επώνυμ
μο, διεύθυνση ηλλεκτρονικής αλλληλογραφίας, τη
ηλέφωνο
επ
πικοινωνίας, κλπ
π.), εφόσον αυττά έχουν παραχ
χωρηθεί σε εκεείνον για
τη
ην εκτέλεση τωνν όρων του παρό
όντος κανονισμο
ού.
31.3. Ο «∆ιοργγανωτής» επεξεεργάζεται τα δεδ
δομένα των «Εκκθετών»
(ό
όνομα, επάγγελλμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κα
ατοικίας,
στταθερό τηλέφω
ωνο, κινητό τηλέέφωνο κλπ.) π
πάντα με σεβασ
σμό στα
δικαιώματα των «
«Εκθετών» και ττη σχετική νομο
οθεσία αποκλεισ
στικά για
ην εκτέλεση τω
ων όρων του παρόντος , καθώς
κ
και για λόγους
τη
επ
πικοινωνίας, σ
στατιστικούς κκαι βελτίωσηςς των παρεχ
χόμενων
υπ
πηρεσιών, ήτοι ενδεικτικά για επικοινωνία, απ
ποστολή ενημερ
ρωτικών
δεελτίων και προ
οσφορών. Τα σ
στοιχεία των «
«Εκθετών» θεω
ωρούνται
απ
πόρρητα. Οι «Ε
Εκθέτες» κατά την παροχή τω
ων στοιχείων ττους, θα
εννημερώνονται α
από το «∆ιοργα
ανωτή», προκειμ
μένου να συνα
αινέσουν
κα
αι να αποδεχθ
θούν την επικείίμενη επεξεργα
ασία των προσ
σωπικών
αυ
υτών δεδομένω
ων, για τους προ
οαναφερθέντες σκοπούς επεξεεργασίας
αυ
υτών, καθώς εεπίσης και τη διαβίβαση τωνν στοιχείων αυ
υτών σε
απ
ποδέκτες, οι οπ
ποίοι θα προσ
σδιορίζονται συγγκεκριμένα και είναι οι
υπ
πάλληλοι και προστηθέντες
π
του «∆ιοργανω
ωτή» στα πλαίίσια της
διεκπεραίωσης το
ου παρόντος κανονισμού.
31.4. Επίσης και με τον πα
αρόν γνωστοπ
ποιείται η ύπαρ
ρξη του
δικαιώματος ενημέρωσης, πρ
ρόσβασης, δια
αγραφής, ενανντίωσης,
πού και φορητό
ότητας σύμφωνα
α με τα άρθρα 12
2-22 του
πεεριορισμού σκοπ
Γεενικού Κανονισμ
μού Προστασίαςς ∆εδομένων Προσωπικού Χαρ
ρακτήρα
κα
αι της εφαρμο
οστέας εθνικής νομοθεσίας). Βεβαιώνεται ό
ότι μόνο
εξξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έέχουν πρόσβαση στις πληρ
ροφορίες
προσωπικών δεδ
δομένων των «
«Εκθετών» και μόνο όποτε αυ
υτό είναι
ανναγκαίο.
31.5. Κατά τα
α λοιπά ο «
«∆ιοργανωτής» δεσμεύεται ννα μην
απ
ποκαλύψει τα στοιχεία των «Εκθετών», εκκτός αν έχει έγγραφη
έ
εξξουσιοδότηση α
από τους ίδιουςς, ή αυτό επιβ
βάλλεται από δ
δικαστική
απ
πόφαση ή απόφ
φαση άλλης δημ
μόσιας αρχής. Τα
α προσωπικά δεδομένα
τω
ων «Εκθετών» χ
χρησιμοποιούντται αποκλειστικά
ά από το «∆ιοργγανωτή»
ή συνεργαζόμενεες με αυτόν επιχειρήσεις, με σ
σκοπό την υποστήριξη,
προώθηση και εεκτέλεση της συναλλακτικής σ
σχέσης, την πρ
ροώθηση
αγγαθών και την εννημέρωση των «Εκθετών».
32. ΓΕΝΙΚΕΣ Υ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σ ΕΚΘΕΤΗ
32.1. Ο «Εκθέττης» αναγνωρίζζει, αποδέχεται και
κ είναι υποχρεεωμένος
να
α τηρεί όλους το
ους όρους του Παρόντος Κανο
ονισμού Λειτουρ
ργίας και
Όρων Συμμετοχή
ής Εκθέσεων BE
EAUTY.
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32..2. Ο Εκθέτης ο
οφείλει να τηρεί όλους τους καννόνες ασφάλειαςς και
υγιειννής και να μην π
παρεμποδίζει μεε κανέναν τρόπο
ο την πρόσβασ
ση σε
εξόδο
ους κινδύνου και Πυροσβεστικέςς φωλιές.
32..3. Για την καλύ
ύτερη και πιο άμ
μεση πρόσβαση
η σε κάποια ση
ημεία
Πυρασφάλειας του κττιρίου, μπορεί να
ν ζητηθεί από κκάποιους «Εκθέέτες»
φεθεί ανεμπόδισ
στη δίοδος μέσα από το περίπτεερό τους.
να αφ
32..4. Η κατασκευή, διακόσμηση και περιεχόμεενο (εκθέματα) του
περιπ
πτέρου του «Εκθ
θέτη» είναι υπό την πλήρη ευθύ
ύνη του, όπως κκαι οι
τυχόνν εμπορικές πρά
άξεις που θα διεννεργήσει εντός α
αυτού.
32..5. Η υποχρέω
ωση του «∆ιοργανωτή» εξξαντλείται με την
παραχώρηση των συμφωνηθένντων για χρ
ρήση χώρων. Ο
ργανωτής» δεν φέρει ουδεμία
α ευθύνη για τιις πράξεις που
υ θα
«∆ιορ
διενερ
ργήσει ο «Εκθέττης» μέσα στουςς χώρους αυτούς.
32..6. Ο «Εκθέτης»
» υποχρεούται ννα τηρήσει τους όρους του Ιδιωττικού
Συμφωνητικού, που αποδέχτηκε
α
με την
τ υπογραφή ττου, ασχέτως ανν έχει
χει τους εμπορικούς ή άλλουςς στόχους, που
υ είχε θέσει με την
πετύχ
συμμεετοχή του στην Έ
Έκθεση.
32..7. Ο «Εκθέτηςς» είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει το
περιεχ
χόμενο του π
παρόντος στο προσωπικό το
ου και στους καθ’
οιονδήποτε τρόπο προστηθέντες του, όπως ενδεικτικά κι όχι
οριστικά
στους
ωτές,
περιο
μεταφορείς,
οδηγούς,
φορτοεκφορτω
ηλεκτρολόγους, τεχννίτες, κατασκευ
υαστές κ.λπ. Ο «Εκθέτης» είναι
υπεύθ
θυνος για τη συμμόρφωση των ως άνω προσώ
ώπων στον παρόντα
Κανοννισμό και διατηρ
ρεί την υποχρέω
ωση να τους επισ
στήσει την προσ
σοχή
στην πιστή τήρησή ττου. Όλοι οι ανω
ωτέρω είναι υποχρεωμένοι με δική
τους ευθύνη, προς οποιονδήποτε ζημιωθέντα κα
αι για οποιοδήπ
ποτε
πρόσ
στιμο, ποινή κ.λπ
π., να τηρούν τη
ην ισχύουσα νομ
μοθεσία, ιδίως Κ
ΚΒΣ,
υγιειννής & ασφάλεια
ας, πρόληψης εργατικών ατυχ
χημάτων, ασφά
άλεια
εργαζζομένων κ.λπ.) κκαι τον παρόντα
α «Κανονισμό Λ
Λειτουργίας και Όροι
Ό
Συμμεετοχής Εκθέσεω
ων BEAUTY».
32..8. Ο «Εκθέτης»
» είναι υπεύθυνο
ος για την απαρ
ρέγκλιτη τήρηση
η του
νόμου
υ, καθώς και των υποχρεώσ
σεων που έχει αναλάβει διά της
παρούσης.
32..9. Ο «Εκθέτηςς» υποχρεούτα
αι να επιδεικννύει καλοπροαίίρετη
συμπ
περιφορά τόσο έναντι του «∆
∆ιοργανωτή», ό
όσο και έναντι των
λοιπώ
ών «Εκθετών» κκαι των επισκεπττών της Εκθέσεω
ως.
32..10. Σε περίπτω
ωση που προκύ
ύψει οιαδήποτε ένταση ή φιλονικία
μεταξξύ του «Εκθέτη»
» και οποιουδήπ
ποτε προσώπο
ου εντός του χώ
ώρου
και γενικότερα των εγκαταστάσεωνν της Έκθεσης, ο «∆ιοργανωτής»
ρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ττη συμμετοχή το
ου «Εκθέτη».
διατηρ
32..11. Οι «Εκθέτες» αναλαμβάνουν δια το
ου παρόντος την
υποχρ
ρέωση να λά
άβουν πλήρη γνώση των «Όρων Εισό
όδου
Επισκκεπτών» , οι οπ
ποίοι βρίσκοντα
αι αναρτημένοι σ
στην ιστοσελίδα
α της
εταιρεείας με την επωνυμία «Κ
Κ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟ
ΟΥ & ΣΙΑ Ο
Ο.Ε.»
(http:///www.beautygre
eece.gr/).
33.. ΑΠΟ∆ΟΧΗ Τ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣ
ΣΩΝ
ΕΤΩΝ
ΕΚΘΕ
33..1. Ο «Εκθέτης»
» οφείλει να τηρεεί πιστά τον Καννονισμό Λειτουρ
ργίας
και το
ους Όρους Συμμ
μετοχής καθώς και
κ των τυχόν π
πρόσθετων οδηγγιών,
που α
αποσκοπούν σττην καλύτερη ορ
ργανωτική δομή
ή και λειτουργία
α της
Έκθεσ
σης. Οφείλει να
α επιδεικνύει πννεύμα συνεργασ
σίας και καλοπισ
στίας
και να
α παρέχει οποιαδήποτε πληρο
οφορία του ζηττηθεί για τα θέμ
ματα
που σ
σχετίζονται με τη
η συμμετοχή του
υ στην Έκθεση.
33..2. Η συμμετοχή
ή στην Έκθεση προϋποθέτει ττην πλήρη αποδ
δοχή
των όρων
ό
του παρόνντος, οι οποίοι θεεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

33.3. Ο «Εκθέέτης» οφείλει να
α ενημερώσει π
προσηκόντως κκαι εντός
ύλογου χρόνου τους συνεργάττες του για τους όρους του παρόντος
π
εύ
κα
ανονισμού, τον οποίο οφείλου
υν και οι συνεργάτες αντιστοίχως να
τη
ηρούν απαρεγκλλίτως.
33.4. Ο «Εκθέέτης» αναλαμβά
άνει την υποχρ
ρέωση να παρέέχει στο
«∆
∆ιοργανωτή» ένναν (1) τουλάχισ
στον συνεργάτη
η του, ο οποίος θα είναι
εκκπρόσωπος σε σχέση με την εεγκατάσταση, τη
η λειτουργία, κα
αθώς και
τη
ην τυχόν απομά
άκρυνση εκθεμά
άτων τα οποία δεν
δ πληρούν τιςς εκ του
νό
όμου προϋποθέέσεις, καθώς κα
αι να εξασφαλίζεει ότι το πρόσωπο αυτό
θα
α είναι σε θέσ
ση να έρθει ο
οποτεδήποτε σ
σε συνεννόηση
η με το
«∆
∆ιοργανωτή» ανναφορικά με ζηττήματα που τυχ
χόν ανακύψουν κατά τη
διάρκεια της Έκθεεσης.
33.5. Η αποσττολή της «Επιβ
βεβαίωσης Συμ
μμετοχής» συνεεπάγεται
αννεπιφύλακτη α
αποδοχή των παραπάνω όρων του παρόντος
π
Κα
ανονισμού, κα
αθώς επίσης και διευκρινίίσεων που θέτει
θ
ο
«∆
∆ιοργανωτής».
33.6. Η μη τήρηση ή πα
αραβίαση οπο
οιουδήποτε όρ
ρου της
νο
ομοθεσίας, του Ιδιωτικού Συμφ
φωνητικού και το
ου παρόντος, α
από τους
«Ε
Εκθέτες», παρέέχει το δικαίωμα
α στον «∆ιοργα
ανωτή» να αρνηθεί την
εκκπλήρωση τωνν υποχρεώσεώ
ών του προςς τον «Εκθέττη», μη
ευ
υθυνόμενος για τυχόν ζημίες του
τ
«Εκθέτη» α
από την αιτία α
αυτή, να
κρ
ρατήσει το τίμημ
μα και τα αξιόγρ
ραφα που του έέχουν παραδοθεεί και να
τα
α εισπράξει, ωςς και να αξιώσ
σει την αποκαττάσταση οποιοσ
σδήποτε
ζη
ημιάς από τις αιττίες αυτές.
33.7. Σε περίπ
πτωση ακυρότη
ητας κάποιου ό
όρου του παρό
όντος οι
λο
οιποί εξακολουθ
θούν να ισχύουνν.
33.8. Κανένας επιπλέον όρος ή αλλαγή κάπο
οιου εκ των πα
αρόντων,
δεεν θα αναγνωρισ
στεί χωρίς την έέγγραφη συναίννεση του «∆ιοργγανωτή»,
ο οποίος έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώ
ώνει τον
Κανονισμό Λειτουργίας και Όρ
ροι Συμμετοχήςς Εκθέσεων BE
EAUTY»,
«Κ
εννημερώνοντας ταυτόχρονα το
ους Εκθέτες, ο
οι δε μεταβολές είναι
δεεσμευτικές εφόσ
σον τους γνωσττοποιηθούν δεκα
απέντε (15) μέρ
ρες πριν
τη
ην έναρξη της Έκθεσης.
33.9. Σε περ
ρίπτωση που αννακύψει οιαδήπο
οτε διαφορά ανναφορικά
μεε την ερμηνεία και το περιεχό
όμενο των όρω
ων του παρόντο
ος ή του
Ιδ
διωτικού Συμφω
ωνητικού μεταξύ των συμβαλλλομένων, εφόσ
σον δεν
κα
αταστεί δυνατόνν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό και εεξώδικες
διαπραγματεύσειςς, αποκλειστικκά αρμόδια για
γ
την επίλυσή της
υμφωνούνται τα
α κατά περίπτωσ
ση αρμόδια ∆ικα
αστήρια της Αθή
ήνας.
συ
33.10. Οι παρόντες όροι, είνα
αι δεσμευτικοί τό
όσο για τον ∆ιορ
ργανωτή,
όσ
σο και για τον «
«Εκθέτη», τους υπαλλήλους το
ους, τους προσττηθέντες
το
ους, τους συνερ
ργάτες τους καθώς και τους επιισκέπτες, και ρυ
υθμίζουν
ργία της
το
ους κανόνες συμμετοχής των Εκθετών
Ε
και γεννικά την λειτουρ
εκκάστοτε Έκθεση
ης που διοργανώ
ώνει ο «∆ιοργανωτής».
33.11. Όλοι ο
οι όροι του παρό
όντος προσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο
τη
ης συμμετοχής κκαι διέπουν την ενοικίαση εκθεττηρίου χώρου προς
π
τον
«E
Eκθέτη» από το
ον «∆ιοργανωτή
ή» καθώς και το
ο σύνολο των ττεχνικών
θεεμάτων των στα
αδίων προετοιμα
ασίας, λειτουργία
ας και αποξήλω
ωσης της
Έκθεσης.
33.12. Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους
ό
του παρόντος
π
ανονισμού και των Όρων Συμ
μμετοχής Εκθέσ
σεων πραγματο
οποιείται
Κα
μεετά από έγγραφ
φη συμφωνία τωνν δύο (2) μερώνν.
33.13. Οι όρο
οι του παρόντοςς «Κανονισμού Λειτουργίας κα
αι Όρων
Συ
υμμετοχής Εκθέσεων BEAUTY
Y» είναι αναρτη
ημένοι στην ισττοσελίδα
τη
ης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΣΙΡΙΜ
ΜΩΚΟΥ & ΣΙΑ
Α Ο.Ε.»
(h
http://www.beauttygreece.gr/).
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