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Ισχύει σειρά προτεραιότητας στην επιλογή περιπτέρων
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 1ο. Η AGROLAND 2019 είναι η 1η Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων & Αρωματικών
Φυτών.
Άρθρο 2ο. Οργανωτές της παραπάνω Έκθεσης είναι η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ X. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ ΕΕ - 3ΕΚ Οργάνωση Εκθέσεων αποκαλούμενοι στο εξής Οργανωτές.
Άρθρο 3ο. Η Έκθεση είναι προγραμματισμένη να γίνει στο MEC-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ στις 22-24 Νοεμβρίου 2019, με ελεύθερη πορεία επισκεπτών.
Άρθρο 4o. Η συχνότητα, οι ημερομηνίες, ο τόπος και οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης
αποφασίζονται κάθε φορά από τους Οργανωτές και αναγράφονται στα επίσημα έντυπά
τους & στην ιστοσελίδα τους.
Άρθρο 5ο. Εκθέτες της Έκθεσης του 2019 μπορεί να είναι οι εξής ομάδες:
α) Έλληνες και αλλοδαποί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται επιχείρηση
στην Αγροτική Παραγωγή, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Εμπόριο, Έρευνα, Υπηρεσίες σε
σχέση με την Έκθεση, β) Έλληνες ή αλλοδαποί αντιπρόσωποι εγχωρίων ή αλλοδαπών
οίκων προϊόντων σχετικών με την Έκθεση, γ)Κρατικοί ή Ημι-Κρατικοί οργανισμοί,
Δημοτικές επιχειρήσεις, Περιφέρειες, Επιστημονικοί φορείς ή Σωματεία, Κρατικές και
συνεταιριστικές επιχειρήσεις σχετικές με την Έκθεση, δ)Εκδοτικές Επιχειρήσεις σχετικές
με το θέμα της Έκθεσης.
Άρθρο 6ο. Τα περίπτερα επιλέγονται από τους Εκθέτες με σειρά προτεραιότητας
τηρουμένων των οποιωνδήποτε τεχνικών ή κατασκευαστικών προδιαγραφών που
καθορίζονται από τους Οργανωτές και περιγράφονται στα επίσημα έντυπα της Έκθεσης.
Άρθρο 7ο. Η συμμετοχή στην Έκθεση γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον συνυπογραφεί το
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με το 30% της αξίας του
περιπτέρου η οποία αναγράφεται στο Έντυπο Αίτησης. Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στις
επιμέρους πληρωμές είτε καταβάλλεται εξ’ολοκλήρου μέχρι τις 12/11/2019 προκειμένου
να εκδοθεί το τιμολόγιο. Η τιμή ανά τ.μ. αποτελεί ανάλογο πακέτο παροχών και υπηρεσιών και είναι καθορισμένη από τους Οργανωτές. Καμία πίστωση δεν γίνεται δεκτή και
όλοι οι λογαριασμοί εξοφλούνται πριν από την έκθεση και με τρόπο που αναφέρεται
γραπτώς στο Έντυπο Αίτησης, στα ενημερωτικά Έντυπα ή στην ιστοσελίδα της Έκθεσης.
Άρθρο 8ο. Οι Οργανωτές για λόγους που δεν είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν
αποφασίζουν για την έγκριση ή μη της αίτησης Συμμετοχής.
Άρθρο 9ο. Η έγκριση της συμμετοχής δεν μεταβιβάζεται και δεν μεταπωλείται. Οι
εκθέτες δεν μπορούν να εκμισθώσουν ολόκληρο ή μέρος του χώρου τους ούτε να
προβάλλουν προϊόντα που δεν παράγουν, δεν εισάγουν, δεν αντιπροσωπεύουν ή δεν
διακινούν οι ίδιοι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Οργανωτών.

κληθεί από αμέλεια στη δομή, στο εκθεσιακό υλικό, στους τοίχους, στα δάπεδα κ.λ.π.
του Εκθεσιακού Κέντρου, πράγμα που συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή κάθε
ανάλογης χρέωσης για αποκατάσταση των τυχόν ζημιών. Οι Εκθέτες μπορούν, αν το
επιθυμούν, να ασφαλίσουν κατά παντός κινδύνου τα εκθέματά τους σε ασφαλιστική
εταιρία της προτιμήσεώς τους.
Άρθρο 18ο. Για την προληπτική προστασία της Έκθεσης, των Εκθετών, των Επισκεπτών και των Εκθεμάτων απαγορεύονται: α) Όλες οι ανοικτές εστίες φωτιάς, χρήση
εύφλεκτων ή άλλων υλικών που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς
και η λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης στους εσωτερικούς χώρους του MEC. Η
χρήση βραδύκαυστων υλικών για τις κατασκευές είναι υποχρεωτική και β) Η επίδειξη
μηχανημάτων και συσκευών χωρίς πυροσβεστήρες, προστατευτικά καλύμματα ή
ασφάλειες, ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 19ο. Οι Εκθέτες μας μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά με
δική τους ευθύνη όσο αφορά την τήρηση της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας. Επιπλέον οφείλουν να γνωστοποιήσουν στους Οργανωτές, έως και είκοσι
(20) ημέρες πριν την έναρξη της Έκθεσης, για την πραγματοποίηση λιανικών πωλήσεων
εντός του περιπτέρου τους καθώς και τα στοιχεία τους όπως διακριτικό τίτλο, έδρα,
ΑΦΜ, ΔΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ για να ενημερωθεί και η οικεία ΔΟΥ από τον Οργανωτή
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν.4512/2018.
Άρθρο 20ο. Οι Εκθέτες οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνον το εσωτερικό του περιπτέρου
που τους έχει παραχωρηθεί με το Έντυπο Αίτησής Συμμετοχής τους και απαγορεύεται να
τοποθετούν εκθέματα/διακοσμητικό υλικό ή να διανέμουν ενημερωτικά / διαφημιστικά
έντυπα σε διαδρόμους και κοινόχρηστους χώρους.
Άρθρο 21ο. Επιτρέπεται η επίδειξη λειτουργίας μηχανημάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) Η εξωτερική πλευρά του μηχανήματος να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο από
το διάδρομο των επισκεπτών, β) Η διάρκεια της επίδειξης λειτουργίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει κατά κανόνα τα 20 λεπτά γ) Ο αριθμός επιδείξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει
τις 5 φορές καθημερινά, δ) να στέλνει ο Εκθέτης στον Οργανωτή τουλάχιστον 15 ημέρες
προ της έκθεσης αντίγραφο με τις ακριβείς ηλεκτρολογικές προδιαγραφές και σκίτσο
με σημείο καλωδίου ηλεκτρικής παροχής και ε) σε περίπτωση εκπομπής οσμών και
καυσαερίων ο εκθέτης οφείλει να τοποθετεί δίκτυο εξαερισμού.
Άρθρο 22ο. Το επιτρεπόμενο φορτίο της αιθούσης από την 25η μέχρι την 54η κολώνα
είναι 200 χλγ/m2.
Άρθρο 23ο. Η ένταση των βίντεο & της μουσικής, των θορύβων στα περίπτερα πρέπει
να διατηρούνται τόσο χαμηλά ώστε να μην ενοχλούνται οι επισκέπτες και οι γειτονικοί
εκθέτες.

Άρθρο 10ο. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με το όνομα παραγωγικού Οίκου χωρίς
γραπτή εξουσιοδότηση του Οίκου αυτού προς τον Εκθέτη.

Άρθρο 24ο. Επιτρέπεται η χρήση μόνον ηλεκτρικών συμπιεστών αέρος και όχι συμπιεστών εσωτερικής καύσης

Άρθρο 11ο. Κατά την παραλαβή του χώρου, εάν ζητηθεί οποιαδήποτε αλλαγή όπως
προσθήκη ή αποξήλωση δομής, προσθήκη ή αφαίρεση φωτιστικών, μοκέτας, μετώπης,
κλπ. καταβάλλεται 20% πρόσθετη δαπάνη ανάλογα της αλλαγής.

Άρθρο 25ο. Καμία προφορική συμφωνία με τους συμμετέχοντες δεν θεωρείται ισχυρή
και δεν δεσμεύει τους Οργανωτές αν δεν επικυρωθεί γραπτά.

Άρθρο 12ο. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Εκθέτης δεν προσέλθει να παραλάβει στις
καθορισμένες ημερομηνίες (το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 21/11/2019) το συμφωνηθέν
περίπτερο, οι Οργανωτές μπορούν να το διαθέσουν χωρίς ο Εκθέτης να απαλλάσσεται
από την καταβολή του συμφωνηθέντος ενοικίου.
Άρθρο 13ο. Υπεύθυνοι για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κοινοχρήστων χώρων
και των περιπτέρων με δομή είναι το συνεργείο Ηλεκτρολόγων του Εκθεσιακού Κέντρου,
για δε τις αντίστοιχες των μηχανημάτων & περιπτέρων χωρίς δομή είναι οι ίδιοι οι εκθέτες
(απαραίτητη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου και το αντίγραφο της άδειας του).
Άρθρο 14ο. Απαγορεύεται η κάλυψη των πυροσβεστικών φωλεών, βαννών, μπουτόν
συναγερμού, σημάνσεων ασφαλείας, εξόδων κινδύνου, ή οποιουδήποτε αντικειμένου, το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο δάπεδο, τις κολώνες, την οροφή και
οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο, η χρήση γυψοσανίδων, το τρίψιμο των εκθεσιακών
κατασκευών χωρίς σκούπα αναρρόφησης (εντός), η επικάλυψη των τοίχων των περιφερειακών διαδρόμων, η εκτέλεση εργασιών καθώς και η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων
και υλικών που μπορούν να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο
όπως η χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή τζαμιών, η οξυγονο/ηλεκτροσυγκολλήσεις
(εντός) ή άλλων δομικών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους, τους διαδρόμους κλπ.
Άρθρο 15ο. Απαγορεύεται η δημιουργία στοών σε κοινόχρηστους χώρους και οι εν γένει
κατασκευές σε σημεία που αλλοιώνουν την αισθητική και λειτουργικότητα των γειτονικών περιπτέρων και του ευρύτερου εκθεσιακού χώρου γενικότερα (τυχόν αναρτήσεις
οροφής εκθετών να απέχουν 1 μέτρο από τα όρια των γειτονικών περιπτέρων). Το ύψος
των περιπτέρων των ειδικών κατασκευών στα σημεία που γειτνιάζουν με άλλα δεν θα
υπερβαίνει τα 4 μέτρα με καλαίσθητη την πίσω πλευρά. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή
διώροφων περιπτέρων. Για τις ειδικές κατασκευές είναι απαραίτητη η Υπεύθυνη Δήλωση
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού, η οποία θα εγγυάται την αρτιότητα της κατασκευής.
Άρθρο 16ο Αρμόδιοι για κατασκευή, ανάρτηση και κοστολόγηση σήμανσης & εξαερισμού περιπτέρων η Τεχνική εταιρεία EXPOSYSTEM, www.exposystem.gr
Άρθρο 17ο. Οι οργανωτές φροντίζουν για τη γενική ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων
επί 24ώρου βάσεως από Εταιρεία φύλαξης και οι Εκθέτες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για
την ασφάλεια και ασφάλιση των εκθεμάτων τους, του διακοσμητικού υλικού τους, του
προσωπικού και των επισκεπτών τους καθώς και για κάθε ζημιά που μπορεί να προ-

Άρθρο 26ο. Κανένα παράπονο ή απαίτηση έναντι των Οργανωτών δεν γίνεται δεκτό
αν δεν υποβληθεί γραπτά στην διεύθυνσή τους και εντός δύο (2) εβδομάδων από την
ημερομηνία λήξης της Έκθεσης. Σε περίπτωση νομικών διαφορών με τους οργανωτές
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 27ο. Οι Οργανωτές μόνο για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους έχουν το δικαίωμα
αλλαγής περιπτέρων, ενημερώνοντας έγκαιρα τους άμεσα επηρεαζόμενους Εκθέτες.
Άρθρο 28ο. Το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής είναι δεσμευτικό και αμετάκλητο. Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης συμμετοχής του Εκθέτη τότε αυτός επιβαρύνεται με το
σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού (προκαταβολή, Α’ δόση και υπόλοιπο). Αν η επιθυμία
ακύρωσης εκδηλωθεί μέχρι και 2,5 μήνες πριν την έναρξη της Έκθεσης τότε ο Εκθέτης
επιβαρύνεται μόνον με την προκαταβολή & Α’ δόση (60% του συνόλου).
Άρθρο 29ο Εάν για αιτίες μη υποκείμενες στον έλεγχο των Οργανωτών, όπως ανωτέρα
βία (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, πτώχευση χώρας κλπ.) πόλεμο ή τρομοκρατική
ενέργεια, θα είναι επιλογή των Οργανωτών εάν θα πραγματοποιηθεί η Έκθεση με
νέες τιμές στον ίδιο ή σε άλλο χώρο και άλλες ημερομηνίες, ή θα ακυρωθεί οπότε θα
επιστραφούν από τους Οργανωτές στους Εκθέτες αναλογικά εκείνες οι προκαταβολές
τους που υπολείπονται των μέχρι εκείνης της στιγμής πραγματοποιηθέντων δαπανών
προετοιμασίας της Έκθεσης.
Άρθρο 30ο. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και αποκλεισμού των δρόμων
πρόσβασης προς και από το Εκθεσιακό Κέντρο, δεν υπάρχει ευθύνη των Οργανωτών
και ισχύει το συμφωνηθέν κόστος συμμετοχής.
Άρθρο 31ο. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του MEC ανακοινώνονται νέες
ημερομηνίες της Έκθεσης στον ίδιο ή σε άλλο χώρο και ισχύουν οι προκαταβολές.
Άρθρο 32ο. Σε καμιά περίπτωση δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες της Έκθεσης αν προκηρυχθούν εθνικές εκλογές σε διάστημα λιγότερο των έξι (6) μηνών προ της ημέρας
έναρξης της έκθεσης εκτός εάν το ζητήσουν εγγράφως τα 3/4 των εκθετών και υπάρχει
διαθέσιμος χώρος.
Άρθρο 33ο. Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής οι Εκθέτες συμφωνούν και αποδέχονται τους πιο πάνω Όρους Συμμετοχής καθώς και τις οδηγίες των άλλων εντύπων
και εγγράφων των Οργανωτών.

