ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήματα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:
•
Έξοδοι κινδύνου
•
Πυροκουρτίνες
•
Διάδρομοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες ασφαλείας
•
Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήματα και υπηρεσίες διάσωσης
•
Έξοδοι προσέγγισης οχημάτων στους διαδρόμους
•
Πυροσβεστικά Δίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές
ώστε να μπορούν να ανοίξουν εντελώς και εύκολα από το εσωτερικό. Η
πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηματοδότησης των εξόδων. Το HELEXPO MAROUSSI διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει κάθε όχημα ή αντικείμενο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη
του, αν καταλαμβάνει χώρο ή εμποδίζει την πρόσβαση στις εξόδους
κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή
στους διαδρόμους.
ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ECOPOLIS παρέχει στους εκθέτες της, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές υπηρεσίες Α’ Βοηθειών με ειδικά
εξοπλισμένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέματα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα
δασμών από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο του HELEXPO MAROUSSI μπορεί να γίνεται εισαγωγή
εκθεμάτων προέλευσης εξωτερικού σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαμετακόμισης.

Ολιστική Ιατρική, Υγιεινή Διατροφή,
Υπηρεσίες Ευ Ζην, Εναλλακτικός &
Ιατρικός Τουρισμός

Κ Α Ν Ο Ν Ι ΣΜ Ο Σ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ Γ Ι ΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ECOPOLIS και οι υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου
HELEXPO MAROUSSI είναι οι μόνοι που δικαιούνται να κάνουν έλεγχο
και να διαπιστώνουν την κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση
των όρων αυτού του Κανονισμού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων
συμβάσεων με τους εκθέτες και μισθωτές.
14.2. Στην περίπτωση που εκθέτης ή μισθωτής της ECOPOLIS παραβεί
τις διατάξεις αυτού του κανονισμού χάνει αμέσως το δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι οφειλές του προς την
ECOPOLIS και εισπράττονται από αυτήν.
14.3. Η ECOPOLIS έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει αυτόν τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους,
καθώς και να αναπροσαρμόζει εκάστοτε τα διάφορα τιμολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισμού Συμμετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ECOPOLIS (www.healthylifefestival.
gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήματος Κανονισμού της Έκθεσης.
14.5. Για τις διαφορές μεταξύ ECOPOLIS και κάθε τρίτου, αρμόδια για
την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Μία μοναδική
Έκθεση
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ECOPOLIS (που θα καλείται στο εξής ”ECOPOLIS”) είναι η διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης
HEALTHY LIFE FESTIVAL 2018. Ο παρόν Κανονισμός Συμμετοχής είναι
εγκεκριμένος από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Με την υποβολή της υπογεγραμμένης δήλωσης συμμετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού Συμμετοχής, του Παραστήματος και του Εντύπου Τεχνικών
Παροχών. Όλοι οι όροι προσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο της συμμετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη
από την ECOPOLIS καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεμάτων των
σταδίων προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης.
Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του
Παραρτήματος του τον συνοδεύει πραγματοποιείται μετά από έγγραφη
συμφωνία των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όπως αναφέρονται στη Δήλωση Συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η μίσθωση εκθετηρίου χώρου με ή χωρίς τυποποιημένη δομή γίνεται
με την υποβολή της συμπληρωμένης δήλωσης συμμετοχής. Το συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του εκθέτη και της ECOPOLIS ισχύει εφόσον η ECOPOLIS έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή
προς τον εκθέτη. Αυτή η επιστολή θα είναι δεσμευτική και για τα δύο
μέρη, ακόμη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συμμετοχής, εκτός αν
ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός δύο ημερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανομείς, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς των προϊόντων και υπηρεσιών
που περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμετοχής-κατηγορίες εκθεμάτων.
Στην έκθεση δύνανται να συμμετέχουν επίσης – σχετικοί με το αντικείμενο της έκθεσης - Κρατικοί Οργανισμοί ή Δημόσιες Υπηρεσίες ή Μη
Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, που επιθυμούν να προβάλουν το έργο τους
καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι εκδόσεις τους αφορούν θέματα σχετικά με τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1. H ECOPOLIS, κατά την κρίση της, μπορεί να παραχωρήσει στον
εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου χώρου που ζήτησε, ή μικρότερη
ή και μεγαλύτερη ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς και τον τύπο και τοποθεσία του εκθετηρίου χώρου. Σε
περίπτωση παραχώρησης χώρου μικρότερου ή μεγαλύτερου του ζητηθέντος επέρχεται αναλογική μείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.2. Η ECOPOLIS, κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωμα για αποζημίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.

3.3.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούμενος
χώρος στον ενδιαφερόμενο, τότε η Δήλωση Συμμετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από την ECOPOLIS και τα ποσά
που κατέβαλε για προκαταβολή επιστρέφονται χωρίς άλλη διαδικασία.
Η απόρριψη της Δήλωσης Συμμετοχής δεν δίνει δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο για οποιαδήποτε αποζημίωση από την ECOPOLIS. Μετά την
οριστική κατανομή των εκθετηρίων χώρων, η ECOPOLIS ενημερώνει
ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εκθέτη για το χώρο που
παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης και εμβαδού.
3.4 ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέματα μπορούν να παρουσιάζονται μόνο στο μισθωμένο
εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά
και να αποφεύγεται η δημιουργία τυχόν εμποδίων στους εκθετήριους
χώρους ή τους διαδρόμους. Σε περίπτωση παράβασης, η ECOPOLIS
μπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν
ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν συμμορφώνεται, η ECOPOLIS
δύναται να απομακρύνει τα εκθέματα και να αποβάλει τον εκθέτη από
το χώρο αζημίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαμβάνουν εκθέματα και να
είναι στελεχωμένοι από προσωπικό κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Η ECOPOLIS έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα εκθέματα που δεν
συμμορφώνονται με τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισμού ή παραβαίνουν το
πρόγραμμα της έκθεσης ή αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα πνευματικά
δικαιώματα τρίτου μέρους.
3.4.4. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωματεία καθώς και αιρέσεις, οι οποίες αποσκοπούν την
προώθηση και προβολή των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και
στην προσέλκυση των επισκεπτών µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές.
3.5. ΣΥΝ-ΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1. Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να μοιράζονται έναν εκθετήριο
χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης έχει καταχωρήσει
όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συμμετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από την ECOPOLIS.
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέματα και
χρησιμοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει μισθωθεί από άλλον εκθέτη
ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Οι συν εκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συμμετοχής, όπως
αυτοί εφαρμόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα ευθύνεται για την ενημέρωση
των συνεκθετών σχετικά με τις παρούσες και τυχόν συμπληρωματικές
διατάξεις και τη διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που
προκύπτουν προς την ECOPOLIS. Η ECOPOLIS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επικοινωνήσει απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένου
τρίτου μέρους με τους συνεκθέτες.
3.5.4. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια κ.α.) οι οποίοι εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν ομαδική συμμετοχή των μελών τους.

3.5.5. Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του
εσωτερικού και του εξωτερικού μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα
τους στην έκθεση ταυτόχρονα με όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εφόσον το επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε
αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.6. Ένας εκθέτης μπορεί να ορίσει τρίτο μέρος για να οργανώσει τη
συμμετοχή του στην έκθεση. Αυτό μπορεί να γίνει με έγγραφη δήλωση
ορισμού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να
εκπροσωπήσει τον εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήματα
σχετικά με την έκθεση.
3.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εμπρόθεσμα ή
εκπρόθεσμα, ο ενδιαφερόμενος καταβάλει στην ECOPOLIS το ποσό για
αποζημίωση χρήσης χώρου όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.7.1. Δήλωση Συμμετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτή.
3.7.2. Στην περίπτωση απόρριψης της Συμμετοχής, η απόρριψη είναι
ανέκκλητη, η δε ECOPOLIS είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει την προκαταβολή στον ενδιαφερόμενο χωρίς άλλη διαδικασία.
3.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ECOPOLIS
Η ECOPOLIS διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά,
εν μέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει εντελώς την προγραμματισμένη έκθεση για αιτιολογημένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά
εκτός του δικού της ελέγχου.
Η ECOPOLIS θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση μιας έκθεσης
που φαίνεται να είναι ασύμφορη οικονομικά ενώ λαμβάνονται δεόντως
υπ΄όψιν τα συμφέροντα των εκθετών. Οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την
ακύρωση. Καμία αξίωση για αποζημίωση ή ζημία δε θα προκύπτει από
αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ECOPOLIS θα επιστρέψει τυχόν
πληρωμές που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν
έχουν παρασχεθεί ακόμη.
3.9 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1. Η ECOPOLIS 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 της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο
πίνακα χρεώσεων ακύρωσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ

Χρέωση

45 έως 1 ημερολογιακή ημέρα πριν
την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης

Παρακρατείται το σύνολο
του ποσού συμμετοχής

70 έως 46 ημερολογιακές ημέρες πριν
την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης

Παρακρατείται η
προκαταβολή του ποσού
συμμετοχής

71 και πλέον ημερολογιακές ημέρες
πριν την ημερομηνία έναρξης της
έκθεσης

Δεν παρακρατείται κανένα
ποσό

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί
σε άλλο εκθέτη.
3.9.2. Η ECOPOLIS, χωρίς να στερείται του δικαιώματος για πρόσθετες
αξιώσεις, θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή λύσει το συμφωνητικό μίσθωσης, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόμη και μετά την
παροχή εύλογου διαστήματος χάριτος, να ανταποκριθεί στις συμβατικές
υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συμμετοχής ή τυχόν
Συμπληρωματικών Όρων για τη Συμμετοχή.
3.10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.10.1. Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει μαζί του
το έγγραφο-βεβαίωση της ECOPOLIS και το σχεδιάγραμμα του χώρου.

Τυχόν μικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση με το αρχικό σκαρίφημα
του χώρου, που στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά
την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόμενης από τον οργανωτή,
ο εκθέτης θα ενημερώνεται σχετικά. Λεπτομέρειες για την παράδοση
και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών, κτλ.) θα δίνονται από την
ECOPOLIS και ο εκθέτης υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ECOPOLIS και του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI.
3.10.2. Η οριστική επιμετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε από τον εκθέτη,
γίνεται από την ECOPOLIS επί τόπου κατά τη λειτουργία της Έκθεσης.
Ο εκθέτης πληροφορείται αμέσως και εγγράφως, μέσω τιμολογίου, το
αποτέλεσμα της οριστικής επιμέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν
διαφωνεί, πρέπει την επόμενη μέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στην ECOPOLIS. Μετά την προθεσμία αυτή, οι επιμετρήσεις των
χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από
τον εκθέτη. Στην περίπτωση που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη
διαφωνία του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε γίνεται νέα
επιμέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.
ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο
στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα εισόδου εκθέτη. Ο
αριθμός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωμένο μέγεθος
του εκθετηρίου χώρου. Κάθε εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτα ανά 4 m2). Aν ο εκθέτης
επιθυμεί περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται με το ποσό των 2,00€/κάρτα (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται).
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έκθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη
Γραμματεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου HELEXPO MAROUSSI.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυμία και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
•
Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
•
Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
•
Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ –
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται μέσω ECOPOLIS (ίχνος επί
εδάφους με τυποποιημένη δομή – Standard Stand & Superior Stand)
είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους χωρίς έτοιμη
δομή).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους χωρίς έτοιμη δομή, 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.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI 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 του Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI, υποχρεώνει τον εκθέτη στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εκθεσιακού
Κέντρου.
5.3. Οι περιμετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και
υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα. Οι εκθέτες
είναι υπεύθυνοι για φθορά ή απώλεια των διακοσμητικών στοιχείων.

5.4. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να κατασκευάσει διώροφο
εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που επιτρέπεται η κατασκευή του από το
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI, θα πρέπει πέραν των
αναφερομένων στο άρθρο 5.1., να υποβάλλει για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εκθεσιακού Κέντρου συμπληρωματικά και: πλήρη
μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) κατασκευής του
διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά θα είναι λυόμενο, αποτελούμενο από μεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραμμένη από
τους έχοντες κατά το Νόμο δικαίωμα υπογραφής Μηχανικούς. Επιπλέον δε, και Υπεύθυνες Δηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της μελέτης
και Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα
“τύπου” Πολεοδομίας) υπογεγραμμένες από τον εκθέτη και από τους
Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική
και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί
στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και
κατά το χρονικό διάστημα από της έναρξης της κατασκευής του μέχρι
της πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
για τα μηχανήματα που βρίσκονται σε λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους με τυποποιημένη
δομή (Τύπος 2) μετά την παράδοση της κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική μετατροπή που μπορεί να μειώσει τα
μέτρα ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη,
που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστημα από την παράδοση της κατασκευής
μέχρι της πλήρους αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσμητικές επιγραφές-σημάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η υποβολή Σχεδίου κατασκευής τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
η διακοσμητική επιγραφή-σήμανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που
έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται άμεση παρέμβαση από
τις Υπηρεσίες του Εκθεσιακού Κέντρου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι
την άρση της επιγραφής-σήμανσης, εάν αυτό εκτιμηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.
5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόμα και του ιδίου εκθέτη) με διακοσμητικές επιγραφές-σημάνσεις, ή πατώματα, ή άλλο δομικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από
διάδρομο διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούμενη συγκατάθεση της ECOPOLIS.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αποξήλωσης
των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI να έχει το δικαίωμα
να ελέγξει την ταυτότητα των ατόμων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτομα που δεν μπορούν να παρέχουν απόδειξη της συμμετοχής τους στην προετοιμασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων
χώρων μπορεί να ζητηθεί να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωμένος, μετά το κλείσιμο της Έκθεσης,
να παραδώσει στην ECOPOLIS εντός 24 ωρών, τον εκθετήριο χώρο του
στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσμία αυτή, τα αντικείμενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI. Το Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI έχει απόλυτα ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη,
που αμέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες για την απομάκρυνση κάθε αντικειμένου από τον εκθετήριο χώρο,
αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, ενώ τα αντικείμενα

και τα υλικά περιέρχονται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI χωρίς αποζημίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεμάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσμου κ.τ.λ.
από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το κλείσιμο της Έκθεσης, επιτρέπεται
μόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζημίωση
χρήσης ή άλλη οφειλή προς την ECOPOLIS.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχημάτων εκθετών: Κατά τις ημέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI παρά μόνο στην
ειδικά σχεδιασμένη περιοχή στάθμευσης η οποία και γνωστοποιείται
στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του HELEXPO MAROUSSI.
7.2. Οχήματα, τρέηλερ, κοντέηνερ ή εμπόδια κάθε είδους που σταθμεύουν παράνομα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, θα ρυμουλκούνται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφημίζει προϊόντα μόνο μέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2. Η διαφήμιση μπορεί να γίνει και με διαφημιστικά έντυπα ή δείγματα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες.
8.3. Διαφημίσεις που είναι αντίθετες με το με τα χρηστά ήθη ή έχουν
πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση,
με οποιοδήποτε τρόπο, του εμβλήματος της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της εταιρίας.
8.4. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηματογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση του ίδιου του εκθέτη
και της ECOPOLIS.
8.5. Δεν επιτρέπεται η διανομή εντύπων/διαφημιστικού υλικού σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από τον εκθετήριο χώρο του εκθέτη
παρά μόνο έπειτα από ειδική άδεια της ECOPOLIS.
8.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης 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 Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή
απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η ECOPOLIS ή το Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο HELEXPO MAROUSSI ουδεμία ευθύνη φέρουν για την αναπαραγωγή μουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο
παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να
ενημερώνει την ECOPOLIS και να λαμβάνει άδεια για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών μέσων.
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1. Η ECOPOLIS, κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών
ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2. Μόνο η ECOPOLIS και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή
της, έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας
μορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ECOPOLIS ή
της Έκθεσης.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει διαφημιστική καταχώριση
στον Κατάλογο, με πληρωμή, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει
στην ECOPOLIS συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εντολή Καταχώρησης Διαφήμισης.
10.3. Δικαίωμα για διαφημιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και
οι μη εκθέτες της Έκθεσης, με ίδιους όρους, ύστερα από προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της ECOPOLIS.

3.5.5. Οι Έλληνες και Ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών εταιρειών του
εσωτερικού και του εξωτερικού μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα
τους στην έκθεση ταυτόχρονα με όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εφόσον το επιτρέπει εγγράφως η παραγωγός εταιρεία. Σε
αντίθετη περίπτωση γίνονται δεκτοί μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την
παραγωγό εταιρεία αντιπρόσωποί του.
3.5.6. Ένας εκθέτης μπορεί να ορίσει τρίτο μέρος για να οργανώσει τη
συμμετοχή του στην έκθεση. Αυτό μπορεί να γίνει με έγγραφη δήλωση
ορισμού του αντιπροσώπου του και εξουσιοδοτώντας τον εγγράφως να
εκπροσωπήσει τον εκθέτη και τυχόν συνεκθέτες για όλα τα ζητήματα
σχετικά με την έκθεση.
3.6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, είτε αυτή υποβληθεί εμπρόθεσμα ή
εκπρόθεσμα, ο ενδιαφερόμενος καταβάλει στην ECOPOLIS το ποσό για
αποζημίωση χρήσης χώρου όπως αναφέρεται σε αυτή.
3.7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.7.1. Δήλωση Συμμετοχής που περιέχει όρους, αιρέσεις ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτή.
3.7.2. Στην περίπτωση απόρριψης της Συμμετοχής, η απόρριψη είναι
ανέκκλητη, η δε ECOPOLIS είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει την προκαταβολή στον ενδιαφερόμενο χωρίς άλλη διαδικασία.
3.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ECOPOLIS
Η ECOPOLIS διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει, να κλείσει προσωρινά,
εν μέρει ή ολικά, ή να ακυρώσει εντελώς την προγραμματισμένη έκθεση για αιτιολογημένο λόγο, όπως η εργασιακή διαφωνία ή περιστατικά
εκτός του δικού της ελέγχου.
Η ECOPOLIS θα ασκήσει δίκαιη κρίση για την ακύρωση μιας έκθεσης
που φαίνεται να είναι ασύμφορη οικονομικά ενώ λαμβάνονται δεόντως
υπ΄όψιν τα συμφέροντα των εκθετών. Οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών θα καθίστανται ανενεργές έπειτα από αυτή την
ακύρωση. Καμία αξίωση για αποζημίωση ή ζημία δε θα προκύπτει από
αυτή την ακύρωση, ή αναβολή, ενώ η ECOPOLIS θα επιστρέψει τυχόν
πληρωμές που έχει λάβει από τους εκθέτες για υπηρεσίες που δεν
έχουν παρασχεθεί ακόμη.
3.9 ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.9.1. Η ECOPOLIS 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 της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο
πίνακα χρεώσεων ακύρωσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ

Χρέωση

45 έως 1 ημερολογιακή ημέρα πριν
την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης

Παρακρατείται το σύνολο
του ποσού συμμετοχής

70 έως 46 ημερολογιακές ημέρες πριν
την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης

Παρακρατείται η
προκαταβολή του ποσού
συμμετοχής

71 και πλέον ημερολογιακές ημέρες
πριν την ημερομηνία έναρξης της
έκθεσης

Δεν παρακρατείται κανένα
ποσό

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί
σε άλλο εκθέτη.
3.9.2. Η ECOPOLIS, χωρίς να στερείται του δικαιώματος για πρόσθετες
αξιώσεις, θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή λύσει το συμφωνητικό μίσθωσης, χωρίς ειδοποίηση, αν ο εκθέτης αδυνατεί, ακόμη και μετά την
παροχή εύλογου διαστήματος χάριτος, να ανταποκριθεί στις συμβατικές
υποχρεώσεις του και τις υποχρεώσεις των Όρων Συμμετοχής ή τυχόν
Συμπληρωματικών Όρων για τη Συμμετοχή.
3.10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.10.1. Κατά την παραλαβή του χώρου του ο εκθέτης θα φέρει μαζί του
το έγγραφο-βεβαίωση της ECOPOLIS και το σχεδιάγραμμα του χώρου.

Τυχόν μικροδιαφορές διαστάσεων σε σχέση με το αρχικό σκαρίφημα
του χώρου, που στάλθηκε στον εκθέτη, θα επιλύονται επί τόπου, κατά
την παράδοση ή κατά τη λειτουργία της Έκθεσης. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας ή έκτακτης ανάγκης, προερχόμενης από τον οργανωτή,
ο εκθέτης θα ενημερώνεται σχετικά. Λεπτομέρειες για την παράδοση
και παραλαβή των χώρων (ωράριο εργασιών, κτλ.) θα δίνονται από την
ECOPOLIS και ο εκθέτης υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ECOPOLIS και του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI.
3.10.2. Η οριστική επιμετρική διαπίστωση της επιφάνειας του εκθετηρίου χώρου, που παραλήφθηκε και καταλήφθηκε από τον εκθέτη,
γίνεται από την ECOPOLIS επί τόπου κατά τη λειτουργία της Έκθεσης.
Ο εκθέτης πληροφορείται αμέσως και εγγράφως, μέσω τιμολογίου, το
αποτέλεσμα της οριστικής επιμέτρησης του εκθετηρίου χώρου και αν
διαφωνεί, πρέπει την επόμενη μέρα, να υποβάλει εγγράφως τη διαφωνία του στην ECOPOLIS. Μετά την προθεσμία αυτή, οι επιμετρήσεις των
χώρων θεωρούνται οριστικές και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτές από
τον εκθέτη. Στην περίπτωση που ο εκθέτης καταθέσει, εγγράφως, τη
διαφωνία του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε γίνεται νέα
επιμέτρηση του χώρου, παρουσία του εκθέτη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι για τον εκθέτη υποχρεωτικό και οριστικό.
ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Για την είσοδο του προσωπικού που στελεχώνει τον εκθετήριο χώρο
στις Εγκαταστάσεις της Έκθεσης, απαιτείται κάρτα εισόδου εκθέτη. Ο
αριθμός των καρτών εισόδου βασίζεται στο επιβεβαιωμένο μέγεθος
του εκθετηρίου χώρου. Κάθε εκθέτης δικαιούται δωρεάν κάρτες εισόδου για τον ίδιο και το προσωπικό του (1 κάρτα ανά 4 m2). Aν ο εκθέτης
επιθυμεί περισσότερες από τις αναλογούσες κάρτες εισόδου, θα χρεώνεται με το ποσό των 2,00€/κάρτα (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται).
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Οι κάρτες εισόδου του εκθέτη είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικώς σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έκθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι εκθέτες έχουν λάβει τις κάρτες έγκαιρα, είτε διατίθενται από τη
Γραμματεία της έκθεσης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου HELEXPO MAROUSSI.
Σε κάθε κάρτα αναγράφεται από τον εκθέτη η Επωνυμία και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας.
Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και:
•
Αν χαθεί δεν αντικαθίσταται
•
Αν ζητηθεί, ο κάτοχός της θα δείχνει και την ταυτότητά του
•
Αν βρεθεί σε χέρια τρίτου κατάσχεται.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ –
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται μέσω ECOPOLIS (ίχνος επί
εδάφους με τυποποιημένη δομή – Standard Stand & Superior Stand)
είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους χωρίς έτοιμη
δομή).
Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους χωρίς έτοιμη δομή, 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.
5.2. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI 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 του Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI, υποχρεώνει τον εκθέτη στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εκθεσιακού
Κέντρου.
5.3. Οι περιμετρικές όψεις των εκθετηρίων χώρων (περιπτέρων και
υπαίθριων) επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα. Οι εκθέτες
είναι υπεύθυνοι για φθορά ή απώλεια των διακοσμητικών στοιχείων.

5.4. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να κατασκευάσει διώροφο
εκθετήριο χώρο σε περίπτερο που επιτρέπεται η κατασκευή του από το
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI, θα πρέπει πέραν των
αναφερομένων στο άρθρο 5.1., να υποβάλλει για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εκθεσιακού Κέντρου συμπληρωματικά και: πλήρη
μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) κατασκευής του
διώροφου εκθετηρίου χώρου - το οποίο υποχρεωτικά θα είναι λυόμενο, αποτελούμενο από μεταλλικά στοιχεία κλπ. - υπογεγραμμένη από
τους έχοντες κατά το Νόμο δικαίωμα υπογραφής Μηχανικούς. Επιπλέον δε, και Υπεύθυνες Δηλώσεις Ανάθεσης - Ανάληψης της μελέτης
και Επίβλεψης των εργασιών κατασκευής του εκθετηρίου (σε έντυπα
“τύπου” Πολεοδομίας) υπογεγραμμένες από τον εκθέτη και από τους
Μηχανικούς αντίστοιχα.
5.5. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους (Τύπος 1), ο εκθέτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του εκθετηρίου του. Ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική
και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί
στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την κατασκευή του εκθετηρίου χώρου και
κατά το χρονικό διάστημα από της έναρξης της κατασκευής του μέχρι
της πλήρους αποξήλωσης του. Επίσης, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
για τα μηχανήματα που βρίσκονται σε λειτουργία-επίδειξη εντός του εκθετηρίου χώρου του.
5.6. Όσον αφορά στην κατασκευή επί ίχνους εδάφους με τυποποιημένη
δομή (Τύπος 2) μετά την παράδοση της κατασκευής στον εκθέτη, απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική μετατροπή που μπορεί να μειώσει τα
μέτρα ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκθέτης φέρει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη,
που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ανακατασκευή του εκθετηρίου και κατά το χρονικό διάστημα από την παράδοση της κατασκευής
μέχρι της πλήρους αποξήλωσής της.
5.7. Όταν οι διακοσμητικές επιγραφές-σημάνσεις του εκθέτη υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα ύψος, είναι απαραίτητη η υποβολή Σχεδίου κατασκευής τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν
η διακοσμητική επιγραφή-σήμανση παρενοχλεί άλλους εκθέτες που
έχουν κοινά όρια εκθετηρίου χώρου, θα γίνεται άμεση παρέμβαση από
τις Υπηρεσίες του Εκθεσιακού Κέντρου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι
την άρση της επιγραφής-σήμανσης, εάν αυτό εκτιμηθεί. Η δαπάνη αποξήλωσης θα βαρύνει τον εκθέτη.
5.8. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση διαφορετικών εκθετηρίων χώρων (ακόμα και του ιδίου εκθέτη) με διακοσμητικές επιγραφές-σημάνσεις, ή πατώματα, ή άλλο δομικό στοιχείο όταν αυτοί χωρίζονται από
διάδρομο διέλευσης κοινού, εκτός αν δοθεί προηγούμενη συγκατάθεση της ECOPOLIS.
5.9. Οι Εγκαταστάσεις της Έκθεσης έχουν ελεύθερη είσοδο για τα συνεργεία των εκθετών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αποξήλωσης
των εκθετηρίων χώρων, ωστόσο το προσωπικό ασφαλείας του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI να έχει το δικαίωμα
να ελέγξει την ταυτότητα των ατόμων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της. Τα άτομα που δεν μπορούν να παρέχουν απόδειξη της συμμετοχής τους στην προετοιμασία ή την αποξήλωση των εκθετηρίων
χώρων μπορεί να ζητηθεί να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
6.1. Κάθε εκθέτης είναι υποχρεωμένος, μετά το κλείσιμο της Έκθεσης,
να παραδώσει στην ECOPOLIS εντός 24 ωρών, τον εκθετήριο χώρο του
στην κατάσταση που τον παρέλαβε.
6.2. Μετά την προθεσμία αυτή, τα αντικείμενα που βρίσκονται στον
εκθετήριο χώρο θεωρούνται ότι ανήκουν πλέον στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI. Το Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI έχει απόλυτα ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον εκθέτη,
που αμέλησε αυτήν την υποχρέωση, για να κάνει τις σχετικές ενέργειες για την απομάκρυνση κάθε αντικειμένου από τον εκθετήριο χώρο,
αλλά η δαπάνη και η ευθύνη βαρύνει τον εκθέτη, ενώ τα αντικείμενα

και τα υλικά περιέρχονται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI χωρίς αποζημίωση του εκθέτη.
6.3. Η εξαγωγή εκθεμάτων, επίπλων, σκευών, υλικών διάκοσμου κ.τ.λ.
από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το κλείσιμο της Έκθεσης, επιτρέπεται
μόνον εφόσον ο εκθέτης εξόφλησε τυχόν υπόλοιπα για αποζημίωση
χρήσης ή άλλη οφειλή προς την ECOPOLIS.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
7.1. Είσοδος οχημάτων εκθετών: Κατά τις ημέρες λειτουργίας των εκθέσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO MAROUSSI παρά μόνο στην
ειδικά σχεδιασμένη περιοχή στάθμευσης η οποία και γνωστοποιείται
στους εκθέτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του HELEXPO MAROUSSI.
7.2. Οχήματα, τρέηλερ, κοντέηνερ ή εμπόδια κάθε είδους που σταθμεύουν παράνομα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, θα ρυμουλκούνται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO
MAROUSSI και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη/οδηγό.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
8.1. Ο εκθέτης οφείλει να διαφημίζει προϊόντα μόνο μέσα στον εκθετήριο χώρο του.
8.2. Η διαφήμιση μπορεί να γίνει και με διαφημιστικά έντυπα ή δείγματα, που θα προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες.
8.3. Διαφημίσεις που είναι αντίθετες με το με τα χρηστά ήθη ή έχουν
πολιτικό χαρακτήρα δεν επιτρέπονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση,
με οποιοδήποτε τρόπο, του εμβλήματος της ΔΕΘ-HELEXPO A.E., χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της εταιρίας.
8.4. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, ή η κινηματογράφηση από τρίτους των εκθετηρίων χώρων χωρίς την έγκριση του ίδιου του εκθέτη
και της ECOPOLIS.
8.5. Δεν επιτρέπεται η διανομή εντύπων/διαφημιστικού υλικού σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από τον εκθετήριο χώρο του εκθέτη
παρά μόνο έπειτα από ειδική άδεια της ECOPOLIS.
8.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης 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 Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή
απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανωτή, και σε κάθε περίπτωση η ECOPOLIS ή το Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο HELEXPO MAROUSSI ουδεμία ευθύνη φέρουν για την αναπαραγωγή μουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο
παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να
ενημερώνει την ECOPOLIS και να λαμβάνει άδεια για τη χρήση οποιωνδήποτε οπτικοακουστικών μέσων.
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
9.1. Η ECOPOLIS, κατά την κρίση της, κυκλοφορεί Κατάλογο Εκθετών
ηλεκτρονικό και έντυπο.
9.2. Μόνο η ECOPOLIS και πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν εντολή
της, έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν Κατάλογο Εκθετών ή άλλο όποιας
μορφής σχετικό έντυπο, κάνοντας χρήση του τίτλου της ECOPOLIS ή
της Έκθεσης.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
10.1. Κάθε εκθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει διαφημιστική καταχώριση
στον Κατάλογο, με πληρωμή, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
10.2. Η καταχώρηση εξασφαλίζεται, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει
στην ECOPOLIS συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εντολή Καταχώρησης Διαφήμισης.
10.3. Δικαίωμα για διαφημιστική καταχώρηση στον Κατάλογο έχουν και
οι μη εκθέτες της Έκθεσης, με ίδιους όρους, ύστερα από προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της ECOPOLIS.

ΑΡΘΡΟ 11. ΈΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να διασφαλιστεί ότι τα πυροσβεστικά οχήματα και τα ασθενοφόρα
έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, πρέπει να διατηρούνται πάντα ελεύθερα τα ακόλουθα:
•
Έξοδοι κινδύνου
•
Πυροκουρτίνες
•
Διάδρομοι και περιοχές που τηρούνται για τις υπηρεσίες ασφαλείας
•
Πύλες πρόσβασης για πυροσβεστικά οχήματα και υπηρεσίες διάσωσης
•
Έξοδοι προσέγγισης οχημάτων στους διαδρόμους
•
Πυροσβεστικά Δίκτυα (φωλιές & σωληνώσεις).
Όλες οι πόρτες στις εξόδους κινδύνου πρέπει να διατηρούνται καθαρές
ώστε να μπορούν να ανοίξουν εντελώς και εύκολα από το εσωτερικό. Η
πρόσβαση στις εξόδους και στις εξόδους επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των πινακίδων σηματοδότησης των εξόδων. Το HELEXPO MAROUSSI διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει κάθε όχημα ή αντικείμενο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη
του, αν καταλαμβάνει χώρο ή εμποδίζει την πρόσβαση στις εξόδους
κινδύνου, στις περιοχές που προορίζονται για υπηρεσίες ασφαλείας ή
στους διαδρόμους.
ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ECOPOLIS παρέχει στους εκθέτες της, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εκθέσεων, ιατρικές υπηρεσίες Α’ Βοηθειών με ειδικά
εξοπλισμένο ιατρείο στις εγκαταστάσεις της.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
13.1. Εκθέματα που προέρχονται από το εσωτερικό ή είναι ελευθέρα
δασμών από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από δελτία αποστολής.
13.2. Στο χώρο του HELEXPO MAROUSSI μπορεί να γίνεται εισαγωγή
εκθεμάτων προέλευσης εξωτερικού σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους διαμετακόμισης.

Ολιστική Ιατρική, Υγιεινή Διατροφή,
Υπηρεσίες Ευ Ζην, Εναλλακτικός &
Ιατρικός Τουρισμός

Κ Α Ν Ο Ν Ι ΣΜ Ο Σ Λ Ε Ι ΤΟ ΥΡ Γ Ι ΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
14.1. Η ECOPOLIS και οι υπηρεσίες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου
HELEXPO MAROUSSI είναι οι μόνοι που δικαιούνται να κάνουν έλεγχο
και να διαπιστώνουν την κανονική λειτουργία της Έκθεσης, την τήρηση
των όρων αυτού του Κανονισμού, καθώς και την τήρηση των διαφόρων
συμβάσεων με τους εκθέτες και μισθωτές.
14.2. Στην περίπτωση που εκθέτης ή μισθωτής της ECOPOLIS παραβεί
τις διατάξεις αυτού του κανονισμού χάνει αμέσως το δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση, ενώ διατηρούνται όλες οι οφειλές του προς την
ECOPOLIS και εισπράττονται από αυτήν.
14.3. Η ECOPOLIS έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει αυτόν τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους,
καθώς και να αναπροσαρμόζει εκάστοτε τα διάφορα τιμολόγιά της.
14.4. Οι διατάξεις του παρόντος Γενικού Κανονισμού Συμμετοχής ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της ECOPOLIS (www.healthylifefestival.
gr), λειτουργούν και ισχύουν παράλληλα προς τις διατάξεις του Παραρτήματος Κανονισμού της Έκθεσης.
14.5. Για τις διαφορές μεταξύ ECOPOLIS και κάθε τρίτου, αρμόδια για
την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Μία μοναδική
Έκθεση
Φεστιβάλ για
την ΖΩΗ
και την ΧΑΡΑ
της ζωής…!!!

Κοδριγκτώνος 11, Πεδίον Άρεως
Τ: 210 8817662

ecopolis@ecopolis.net.gr
www.healthylifefestival.gr
Follow us:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ECOPOLIS (που θα καλείται στο εξής ”ECOPOLIS”) είναι η διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης
HEALTHY LIFE FESTIVAL 2018. Ο παρόν Κανονισμός Συμμετοχής είναι
εγκεκριμένος από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Με την υποβολή της υπογεγραμμένης δήλωσης συμμετοχής, ο εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού Συμμετοχής, του Παραστήματος και του Εντύπου Τεχνικών
Παροχών. Όλοι οι όροι προσδιορίζουν το νομικό πλαίσιο της συμμετοχής και διέπουν την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου προς τον εκθέτη
από την ECOPOLIS καθώς και το σύνολο των τεχνικών θεμάτων των
σταδίων προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης.
Τυχόν παρέκκλιση από τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του
Παραρτήματος του τον συνοδεύει πραγματοποιείται μετά από έγγραφη
συμφωνία των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όπως αναφέρονται στη Δήλωση Συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
3.1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Η μίσθωση εκθετηρίου χώρου με ή χωρίς τυποποιημένη δομή γίνεται
με την υποβολή της συμπληρωμένης δήλωσης συμμετοχής. Το συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του εκθέτη και της ECOPOLIS ισχύει εφόσον η ECOPOLIS έχει αποστείλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως την αποδοχή
προς τον εκθέτη. Αυτή η επιστολή θα είναι δεσμευτική και για τα δύο
μέρη, ακόμη κι αν παρεκκλίνει από τη δήλωση συμμετοχής, εκτός αν
ο εκθέτης αντιτεθεί εγγράφως εντός δύο ημερών από τη λήψη της επιβεβαίωσης.
3.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Η έκθεση στοχεύει πρωτίστως στους παραγωγούς, παρόχους, διανομείς, χονδρεμπόρους και εισαγωγείς των προϊόντων και υπηρεσιών
που περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμετοχής-κατηγορίες εκθεμάτων.
Στην έκθεση δύνανται να συμμετέχουν επίσης – σχετικοί με το αντικείμενο της έκθεσης - Κρατικοί Οργανισμοί ή Δημόσιες Υπηρεσίες ή Μη
Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, που επιθυμούν να προβάλουν το έργο τους
καθώς και εκδοτικοί οίκοι, που οι εκδόσεις τους αφορούν θέματα σχετικά με τους κλάδους που προβάλλει η έκθεση.
3.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΩΡΩΝ
3.3.1. H ECOPOLIS, κατά την κρίση της, μπορεί να παραχωρήσει στον
εκθέτη την επιφάνεια του εκθετηρίου χώρου που ζήτησε, ή μικρότερη
ή και μεγαλύτερη ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται, καθώς και τον τύπο και τοποθεσία του εκθετηρίου χώρου. Σε
περίπτωση παραχώρησης χώρου μικρότερου ή μεγαλύτερου του ζητηθέντος επέρχεται αναλογική μείωση ή αύξηση του κόστους ενοικίασης.
3.3.2. Η ECOPOLIS, κατά την κρίση της, δικαιούται να κάνει ανακατατάξεις των εκθετηρίων χώρων της, χωρίς να δίνεται στον εκθέτη το δικαίωμα για αποζημίωση εξαιτίας της ανακατάταξης αυτής.

3.3.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραχωρηθεί τελικά ο αιτούμενος
χώρος στον ενδιαφερόμενο, τότε η Δήλωση Συμμετοχής του εκθέτη θεωρείται τελεσίδικα ότι δεν έγινε δεκτή από την ECOPOLIS και τα ποσά
που κατέβαλε για προκαταβολή επιστρέφονται χωρίς άλλη διαδικασία.
Η απόρριψη της Δήλωσης Συμμετοχής δεν δίνει δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο για οποιαδήποτε αποζημίωση από την ECOPOLIS. Μετά την
οριστική κατανομή των εκθετηρίων χώρων, η ECOPOLIS ενημερώνει
ηλεκτρονικά ή εγγράφως τον ενδιαφερόμενο εκθέτη για το χώρο που
παραχωρήθηκε από πλευράς θέσης και εμβαδού.
3.4 ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
3.4.1. Τα εκθέματα μπορούν να παρουσιάζονται μόνο στο μισθωμένο
εκθετήριο χώρο. Θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην ενοχλούν τους γειτονικούς εκθετηρίους χώρους είτε ακουστικά ή οπτικά
και να αποφεύγεται η δημιουργία τυχόν εμποδίων στους εκθετήριους
χώρους ή τους διαδρόμους. Σε περίπτωση παράβασης, η ECOPOLIS
μπορεί, κατά την κρίση της, να απαγορεύσει επιδείξεις που προκαλούν
ταραχή ή ενόχληση. Αν ο εκθέτης δεν συμμορφώνεται, η ECOPOLIS
δύναται να απομακρύνει τα εκθέματα και να αποβάλει τον εκθέτη από
το χώρο αζημίως για την ίδια.
3.4.2. Οι εκθετήριοι χώροι πρέπει να περιλαμβάνουν εκθέματα και να
είναι στελεχωμένοι από προσωπικό κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της έκθεσης.
3.4.3. Η ECOPOLIS έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα εκθέματα που δεν
συμμορφώνονται με τις κατηγορίες προϊόντων της έκθεσης ή παρεκκλίνουν από τις αρχές του εκθεσιακού ανταγωνισμού ή παραβαίνουν το
πρόγραμμα της έκθεσης ή αποδεδειγμένα παραβιάζουν τα πνευματικά
δικαιώματα τρίτου μέρους.
3.4.4. Απαγορεύεται η είσοδος σε θρησκευτικές και πολιτικές οργανώσεις, φορείς, σωματεία καθώς και αιρέσεις, οι οποίες αποσκοπούν την
προώθηση και προβολή των ιδεών και των δράσεων τους, καθώς και
στην προσέλκυση των επισκεπτών µε στόχο την ένταξή τους σε αυτές.
3.5. ΣΥΝ-ΕΚΘΕΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
3.5.1. Είναι δυνατό, διάφορες εταιρίες να μοιράζονται έναν εκθετήριο
χώρο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος εκθέτης έχει καταχωρήσει
όλες αυτές τις εταιρίες στη δήλωση συμμετοχής συνεκθετών και εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από την ECOPOLIS.
3.5.2. Κάθε εταιρία που έχει το δικό της προσωπικό και εκθέματα και
χρησιμοποιεί τον εκθετήριο χώρο που έχει μισθωθεί από άλλον εκθέτη
ή οργανωτή, πρέπει να καταχωρείται ως συνεκθέτης.
3.5.3. Οι συν εκθέτες υπόκεινται επίσης στους Όρους Συμμετοχής, όπως
αυτοί εφαρμόζονται. Ο κύριος εκθέτης θα ευθύνεται για την ενημέρωση
των συνεκθετών σχετικά με τις παρούσες και τυχόν συμπληρωματικές
διατάξεις και τη διασφάλιση της αποδοχής τυχόν υποχρεώσεων που
προκύπτουν προς την ECOPOLIS. Η ECOPOLIS επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επικοινωνήσει απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένου
τρίτου μέρους με τους συνεκθέτες.
3.5.4. Είναι δυνατό, συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια κ.α.) οι οποίοι εκπροσωπούν επιχειρήσεις, να οργανώνουν ομαδική συμμετοχή των μελών τους.

