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ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ DETROP 2015
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η DETROP διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO A.E. στο Διεθνές Εκθεσιακό και
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από 26/02/2015 έως 01/03/2015. Το παρόν
Παράρτημα Κανονισμού Συμμετοχής της DETROP είναι εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της
ΔΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

ÓôÜäéï Ðñïåôïéìáóßáò 'Åêèåóçò: áðü 22/02/2015 Ýùò êáé 25/02/2015 êáé þñåò
08:00-23:00. ÅðéðëÝïí çìÝñåò ðñïåôïéìáóßáò äéáôßèåíôáé ìåôÜ áðü Ýããñáöï áßôçìá
ôïõ åêèÝôç êáé åöüóïí áõôü åßíáé åöéêôü ìå ôéò áêüëïõèåò ÷ñåþóåéò: Ãéá ôçí ðñþôç
çìÝñá ðñéí ôçí êáíïíéêÞ Ýíáñîç ôçò Ðñïåôïéìáóßáò ôçò¸êèåóçò: 200,00 €/8 ùñï
(þñåò 08:00-16:00) áíÜ åêèåôÞñéï ÷þñï êáé 20,00 €/þñá ãéá êÜèå åðéðëÝïí þñá
êáé ìÝ÷ñé ôéò 24:00 ãéá ôï óýíïëï ôùí ðåñéðôÝñùí, ðëçí ôùí ðåñéðôÝñùí 13, 15 êáé
17 ãéá ôá ïðïßá èá ÷ñåþíåôáé ôï ðïóü ôùí 35,00 €/þñá ãéá êÜèå åêèåôÞñéï ÷þñï.
Ãéá ôç äåýôåñç çìÝñá ðñéí ôçí êáíïíéêÞ Ýíáñîç ôçò Ðñïåôïéìáóßáò ôçò ¸êèåóçò:
300,00 €/8ùñï (þñåò 08:00-16:00) áíÜ åêèåôÞñéï ÷þñï êáé 30,00 €/þñá ãéá êÜèå
åðéðëÝïí þñá êáé ìÝ÷ñé ôéò 24:00 ãéá ôï óýíïëï ôùí ðåñéðôÝñùí, ðëçí ôùí
ðåñéðôÝñùí 13, 15 êáé 17 ãéá ôá ïðïßá èá ÷ñåþíåôáé ôï ðïóü ôùí 65,00 €/þñá ãéá
êÜèå åêèåôÞñéï ÷þñï. Ïé ùò Üíù ÷ñåþóåéò éó÷ýïõí áó÷Ýôùò ôçò ÷ñÞóçò èÝñìáíóçò
Þ øýîçò. ¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñïåôïéìáóßáò ôùí åêèåôçñßùí ÷þñùí ðñÝðåé íá Ý÷ïõí
ôåëåéþóåé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá ôçò Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôçò Ýêèåóçò.
ÓôÜäéï Ëåéôïõñãßáò ¸êèåóçò: áðü 26/02/2015 Ýùò 01/03/2015 êáé þñåò: Πέμπτη,
Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-20:00, ÊõñéáêÞ: 10:00-19:00.
ÓôÜäéï ÁðïîÞëùóçò 'Åêèåóçò: áðü 02/03/2015 Ýùò êáé 04/03/2015 êáé þñåò 08:00 21:00.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Η ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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/ή την τυποποιημένη
δομή όπως αναφέρεται στη Δήλωση Συμμετοχής.

×ÑÏÍÏÓ ÁÊÕÑÙÓÇÓ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÔÏÕ ÅÊÈÅÔÇ
30 Ýùò 1 çìåñïëïãéáêÞ çìÝñá ðñéí ôçí
çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôçò Ýêèåóçò
60 Ýùò 31 çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò ðñéí ôçí
çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôçò Ýêèåóçò
61 êáé ðëÝïí çìåñïëïãéáêÝò çìÝñåò ðñéí ôçí
çìåñïìçíßá Ýíáñîçò ôçò Ýêèåóçò

×ÑEÙÓÇ
Ðáñáêñáôåßôáé ôï äéêáßùìá åããñáöÞò
êáé ôï óýíïëï ôïõ ðïóïý óõììåôï÷Þò
Ðáñáêñáôåßôáé ôï äéêáßùìá åããñáöÞò
êáé ç ðñïêáôáâïëÞ
Ðáñáêñáôåßôáé ôï äéêáßùìá åããñáöÞò

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 ΔΕΘ-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 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται μέσω ΔΕΘ-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 ΔΕΘHELEXPO 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 ΔΕΘ-HELEXPO A.E., υποχρεώνει τον εκθέτη
στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
της ΔΕΘ-HELEXPO A.E.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ

5.1. Μετά το κλείσιμο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να μεταφέρουν έξω από τον
χώρο της ΔΕΘ-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. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ DETROP.

6.1. Η έκθεση απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες του κλάδου τροφίμων και
ποτών. Απαραίτητη η προσκόμιση της επαγγελματικής τους κάρτας.
6.2. Äåëôßï Εισόδου Åìðïñéêïý ÅðéóêÝðôç: Ôï Äåëôßï Εισόδου Åìðïñéêïý
ÅðéóêÝðôç, ðáñÝ÷åé ôï äéêáßùìá ðïëëáðëþí äùñåÜí åéóüäùí óôçí Ýêèåóç, ìå ôçí
ðñïûðüèåóç ðñïåããñáöÞò óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÄÅÈ HELEXPO A.E., HYPERLINK
"http://www.helexpo.gr" και την προσκόμιση της επαγγελματικής κάρτας κατά την
είσοδο.
6.3. Η åßóïäïò óå ðáéäéÜ êÜôù ôùí 15 åôþí 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 ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-HELEXPO A.E.θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους.
8.2. Η ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-HELEXPO A.E. δε φέρει
καμία ευθύνη απέναντι στον παθόντα. Σε περίπτωση που η ΔΕΘ-HELEXPO A.E.
θεωρηθεί υπόλογος έναντι τρίτου, ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει κάθε ζημία που έγινε στη ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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
Διεύθυνση ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζημιών και των
παραβάσεων.

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 ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δημιουργία απορριμμάτων στους διαδρόμους
και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισμός μηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις
εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.
9.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία μετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση,
εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς την
έγγραφη ρητή άδεια της ΔΕΘ-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 Διαχείρισης Πνευματικών
Δικαιωμάτων με την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αμοιβή απαιτηθεί από
τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση
η ΔΕΘ-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 ΔΕΘ-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.

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Γενικός Κανονισμός Συμμετοχής της ΔΕΘ-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 DETROP.

