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Auto-Motion

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
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ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ο∆ΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ./ΠΟΛΗ

ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ STAND (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2)

Μέχρι 13.07.2018 εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι
κατατίθενται συγχρόνως µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής 3 επιταγές
α) Επιταγή µε το 30% λήξης 29.08.2018
β) Επιταγή µε το 40% λήξης 29.11.2018
γ) Επιταγή µε το 30% λήξης 28.12.2018
Οι επιταγές εκδίδονται σε διαταγή ∆ΕΘ-HELEXPO Α.Ε.
ΜΕΤΡΗΤΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ (Χ) ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ (Χ) ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΛΛΟ

Στον τύπο 1/ χωρίς εξοπλισµό δεν συµπεριλαµβάνεται η παροχή και σύνδεση ρεύµατος.
(Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου). Κόστος 20,0 €/Kw.

ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
€ / Τ.Μ.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ 150 τ.µ.

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ €

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:
223/470300-60
ΙΒΑΝ GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5202-002162-792
ΙΒΑΝ GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
ALPHA ΒΑΝΚ:
707/00/2320000394
IBAN GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
EUROBANK:
0026.0030.96.0200688210
IBAN GR57 0260 0300 0009 6020 0688 210

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/ΤΟΜΕΑΣ

STAND

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εαν ΝΑΙ, σύµφωνα µε τον νόµο 4512/2018, η ∆ΕΘ-HELEXPO
είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει τις Oικονοµικές Aρχές
αναφορικά µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
σκοπεύει να προβεί σε λιανικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της έκθεσης.

40,00

XΩΡΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

EMBAΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΑΝ ΠΡΟΤΙΘΕΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

50,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΤΗ (περιλαµβάνει καταχώρηση στο INTERNET)

Με την υποβολή της ∆ήλωσης Συµµετοχής κατατίθεται σ’ ένα
από τους παρακάτω λογαριασµούς το 30% του συνολικού ποσού.
Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως τις 16/09/2018.
Eπιπλέον έκπτωση 5% σε εκθέτες που εξοφλούν µε µετρητά
τη συµµετοχής τους µέχρι 16.09.2018

110,00

Με την υπογραφή της ∆ήλωσης αυτής βεβαιώνουµε ότι επιθυµούµε να συµµετάσχουµε στη ∆ΕΘ 2018 και αποδεχόµαστε όλους τους
όρους του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ που βρίσκονται αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα
http://tif.helexpo.gr/tif/el/documents

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΤΗΛ. 2310291548, 2310291257, FAX: 2310.291553
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: HELEXPO MAROUSSI: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ. 2106168888, FAX. 2106168800

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΜΑΙL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 83ης ∆ΕΘ 2018
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η 83η ∆ΕΘ 2018 διοργανώνεται από τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, από 08/09/2018 έως 16/09/2018. Το παρόν Παράρτηµα Κανονισµού
Συµµετοχής της 83ης ∆ΕΘ είναι εγκεκριµένο από το ∆.Σ. της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Στάδιο προετοιµασίας έκθεσης: από 27/08/2018 έως και 02/09/2018 και ώρες 08:00-16:00, από
03/09/2018 έως και 06/09/2018 και ώρες 08:00-23:00 και 07/09/2018 και ώρες 08:00-16:00.
Επιπλέον ηµέρες προετοιµασίας διατίθενται µετά από έγγραφο αίτηµα του εκθέτη και εφόσον αυτό
είναι εφικτό µε τις ακόλουθες χρεώσεις: Για την πρώτη ηµέρα πριν την κανονική έναρξη της
Προετοιµασίας της Έκθεσης: 200,00 €/8 ωρο (ώρες 08:00-16:00) ανά εκθετήριο χώρο και 20,00
€/ώρα για κάθε επιπλέον ώρα και µέχρι τις 24:00 για το σύνολο των περιπτέρων, πλην των
Περιπτέρων 13, 15 και 17 για τα οποία θα χρεώνεται το ποσό των 35 €/ώρα για κάθε εκθετήριο
χώρο. Για τη δεύτερη ηµέρα πριν την κανονική έναρξη της Προετοιµασίας της Έκθεσης: 300,00 €/8
ωρο (ώρες 08:00-16:00) ανά εκθετήριο χώρο και 30,00 €/ώρα για κάθε επιπλέον ώρα και µέχρι τις
24:00 για το σύνολο των περιπτέρων, πλην των Περιπτέρων 13, 15 και 17 για τα οποία θα χρεώνεται
το ποσό των 65€/ώρα για κάθε εκθετήριο χώρο. Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως της χρήσης
θέρµανσης ή ψύξης. Όλες οι εργασίας προετοιµασίας των εκθετηρίων χώρων πρέπει να έχουν
τελειώσει την προηγούµενη ηµέρα της έναρξης λειτουργίας της έκθεσης.
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης: από 08/09/2018 έως 16/09/2018 και ώρες: Καθηµερινές16:00-22:00,
Σάββατο & Κυριακή: 10:00-22:00.
Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: από 17/09/2018 έως και 18/09/2018 και ώρες 08:00 - 21:00.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτηµα ενός εκθέτη για
µερική ή πλήρη ακύρωση συµµετοχής του στην έκθεση ακολούθως της υποβολής της δήλωσης
συµµετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραµένει υπεύθυνος για την πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής
και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο
πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδοµένων:
- Το χρόνο κατά τον οποίο η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. λαµβάνει έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για
ακύρωση της συµµετοχής στην έκθεση.
- Την προβλεπόµενη αποζηµίωση συµµετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσµευµένο ή
µισθωµένο εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για όψεις του
εκθετηρίου χώρου και την τυποποιηµένη δοµή όπως αναφέρεται στη ∆ήλωση Συµµετοχής.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ
30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από
την έναρξη της έκθεσης
60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την έναρξη της έκθεσης
61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την έναρξη της έκθεσης

ΧΡΕΩΣΗ
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής
και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής
και η προκαταβολή
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό
που θα πρέπει να καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα απαιτητό.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.1. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης ζητήσει αλλαγή του χώρου του από Τύπο 2 (τυποποιηµένη δοµή και
ίχνος επί εδάφους) σε Τύπο 1 (ίχνος επί εδάφους χωρίς δοµή) σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 5
ηµερών από την έναρξη της έκθεσης, καταβάλει την αποζηµίωση χρήσης χώρου και επιβαρύνεται
µε το ποσό που αναφέρεται στο ισχύον Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών & Εξοπλισµού.
3.2. Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη µέχρι τη παραµονή, θεωρείται
ελεύθερος και η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µπορεί να τον παραχωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η µη παραλαβή
του χώρου από τον εκθέτη θεωρείται ακύρωση και επί αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
για την Ακύρωση Συµµετοχής.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ- ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
/ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
4.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη,
είτε γίνεται µέσω ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή-Τύπος 2), είτε
γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους-Τύπος 1). Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί
εδάφους (Τύπος 1) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόµενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και
Αντίγραφο Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου Υπουργείου.
4.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. µε
την προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την
εγκατάσταση του εκθέτη. Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPO
A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη στις προσαρµογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες
υπηρεσίες της ∆ΕΘ-HELEXPOA.E.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ
5.1. Μετά το κλείσιµο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να µεταφέρουν έξω από τον χώρο της
∆ΕΘ-HELEXPO A.E., οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή κατασκευάσει µέσα στον χώρο που είχαν
χρησιµοποιήσει (διάκοσµο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 83ης ∆ΕΘ.
6.1. Εισιτήριο 7,00€ ανά ηµέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
6.2. Στους εκθέτες παρέχονται προσκλήσεις µε κόστος 3,00 €/πρόσκληση πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
6.3. Παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Ωστόσο, η είσοδός τους επιτρέπεται
µόνο µε τη συνοδεία ενήλικα.
ΑΡΘΡΟ 7. ΦΥΛΑΞΗ
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και όχι για τα επί µέρους εκθέµατα, για τα
οποία διατίθεται Ειδική Φύλαξη επί πληρωµή, αποκλειστικά από την εξουσιοδοτηµένη από τη
∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Εταιρία Ασφαλείας. To προσωπικό της Εταιρείας Ασφαλείας είναι επιφορτισµένο
µε την ευθύνη οµαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας
καθώς και της εφαρµογής των σχετικών κανονισµών λειτουργίας και ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
8.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, σε περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους.
8.2. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που
συµφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και προορισµού χώρους που εκµισθώνει (περιλαµβανοµένων

και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για τυχόν
φθορές, µερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεµάτων, που θα προερχόταν από τέτοιες
ελλείψεις ή ελαττώµατα.
8.3. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (µερικές ή ολικές) ή
καταστροφές στα εκθέµατα, υλικά διάκοσµου ή άλλα πράγµατα, που έφερε ο εκθέτης ή µισθωτής
γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συµβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτε
πριν, είτε µετά.
8.4. Οι ανεξόφλητες χρηµατικές ή άλλες οφειλές προς τη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. που προέρχονται από
συµµετοχές (εκθετήριος χώρος, διαφήµιση, τηλέφωνο, νερό κ.τ.λ.) επιβαρύνονται νοµιµοτόκως από
το πέρας της έκθεσης.
8.5. Ο εκθέτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που µπορεί να γίνει κατά τις επιδείξεις
των µηχανηµάτων-εργαλείων, ενώ η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. δε φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον
παθόντα. Σε περίπτωση που η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. θεωρηθεί υπόλογος έναντι τρίτου, ο εκθέτης
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που έγινε στη ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
8.6. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζηµία, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του,
σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόµους και λοιπά αντικείµενα
στο χώρο της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. Ειδικά για τους υπαίθριους εκθετήριους χώρους, πέραν όλων
των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωµα κατασκευών στο οδόστρωµα. Η φθορά των
ανωτέρω συνεπάγεται χρηµατική αποζηµίωση που προσδιορίζεται από τη Τεχνική ∆ιεύθυνση
ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζηµιών και των παραβάσεων.
8.7. Σύµφωνα µε το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/2018) και σε περίπτωση που εκθέτες προβούν σε
λιανικές πωλήσεις, η ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στις Οικονοµικές
Αρχές όλα τα στοιχεία των εν λόγω εκθετών που περιέχονται στη ∆ήλωση Συµµετοχής τουλάχιστον
δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Η ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει να είναι
πλήρως συµπληρωµένη, συµπεριλαµβανοµένου του Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. Για το λόγο αυτό, οιαδήποτε
δήλωση Συµµετοχής δεν περιέλθει στη ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
πριν την έναρξη της έκθεσης, η συγκεκριµένη ∆ήλωση Συµµετοχής θα απορρίπτεται. Αυτή η
υποχρέωση αφορά όλους τους συµµετέχοντες στην έκθεση που θα προβούν σε λιανικές πωλήσεις,
τόσο τους κύριους όσο και τους επιµέρους εκθέτες της εν λόγω διοργάνωσης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
9.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε µετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυθαίρετη
κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους παραχωρήθηκε.
9.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (µερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε
τρίτους από τον εκθέτη.
9.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., εύφλεκτων
ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεµικού εξοπλισµού.
9.4. Επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των εκθεµάτων εκείνων
για τα οποία είναι απαραίτητη, ύστερα από προηγουµένη έγγραφη ενηµέρωση της εταιρείας,
τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετηρίους χώρους τους.
9.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις µε ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήµατα ή οποιοδήποτε
άλλο τρόπο. Η ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. έχει το δικαίωµα, αν ο εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί
ηχητικά, της άµεσης διακοπής της λειτουργίας του συστήµατος, ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις
που µπορεί να επιβάλλει.
9.6. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους στεγασµένους χώρους.
9.7. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.8. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δηµιουργία απορριµµάτων στους διαδρόµους και στις
εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.9. ∆εν επιτρέπεται ο χειρισµός µηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της έκθεσης
χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση.
9.10. ∆εν επιτρέπεται η λειτουργία µετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισµός
ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E.
9.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να προβεί σε παραγωγές τηλεόρασης,
βίντεο και νέων µέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών των εκθετηρίων χώρων, ή επιθυµεί να
πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτε
έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να
εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε»
(Α.Ε.Π.Ι.) και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων
µε την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς
βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση η ∆ΕΘ-HELEXPO ουδεµία ευθύνη φέρει
για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση
πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη ∆ΕΘ-HELEXPO και να
λαµβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.
9.12. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κλπ) χωρίς τη
συναίνεση του εµπλεκόµενου εκθέτη.
9.13. Οι εκθέτες µπορούν να πωλούν συσκευασµένα – τυποποιηµένα προϊόντα. Επίσης, κατά τη
διάρκεια της έκθεσης είναι δυνατόν να διατίθενται, άνευ της καταβολής ανταλλάγµατος, διάφορα
παρασκευάσµατα, τυποποιηµένων ή µη, από εκθέτες / συµµετέχοντες που θα προβάλλουν τη
συµµετοχή τους (π.χ. γαλακτοκοµικά είδη, λουκουµάδες, παγωτά, γρανίτες, είδη αρτοποιίας,
τυρόπιτες, είδη ζαχαροπλαστείου κλπ), τα οποία µπορεί να είναι και ίδια µε αυτά που θα πωλούνται
από τους χώρους των κυλικείων. Οι εκθέτες απαγορεύεται να πωλούν καφέ, αναψυκτικά, χυµούς,
αλκοολούχα ποτά, και οιοδήποτε µη τυποποιηµένο-συσκευασµένο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Γενικός Κανονισµός Συµµετοχής της ∆ΕΘ-HELEXPO A.E. ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της
(www.helexpo.gr), ισχύει παράλληλα και συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του παρόντος
Παραρτήµατος του Κανονισµού της 83ης ∆ΕΘ.
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