ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ GREAT TRADE EXHIBITIONS AND TRADE - CONSULTING P.C.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SIAL PARIS 2022
Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 1
Η συμμετοχή μιας Επιχείρησης-Εκθέτη στη Διεθνή Έκθεση SIAL PARIS 2022 γίνεται μετά από
Αίτησή της, η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, όπως αυτά αποτυπώνονται
στην πρόσκληση συμμετοχής της Great Trade Exhibitions And Exports - Consulting P.C. (στο εξής: «Η
Εταιρεία»). Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας προς την
Επιχείρηση – Εκθέτη ή με τη σύναψή συμφωνητικού και τελεί υπό τον όρο της ολοσχερούς εξόφλησης των
οικονομικών υποχρεώσεων και της τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό από την Επιχείρηση-Εκθέτη.
Άρθρο 2
Η υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ή η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού από την
πλευρά της Επιχείρησης – Εκθέτη συνίσταται σε δέσμευση του χώρου από την μεριά της Εταιρείας προς το
διοργανωτή και συνεπώς στην αυτόματη οικονομική υποχρέωση της Επιχείρησης - Εκθέτη απέναντι στην
Εταιρεία τουλάχιστον για το κόστος ενοικίασης του χώρου και του registration fee, ανεξαρτήτως εάν η
Επιχείρηση – Εκθέτης έχει καταβάλλει προκαταβολή ή μη. Η πιθανή υπαναχώρηση της Επιχείρησης –
Εκθέτη δεν την απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την οικονομική της υποχρέωση όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Άρθρο 3
Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που
αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, συμφωνείται ότι φέρει η
Επιχείρηση – Εκθέτης που συμπληρώνει την αίτηση.
Άρθρο 4
Το κόστος συμμετοχής συμφωνείται κατά τα οριζόμενα στο παρόν και καταβάλλεται από
την Επιχείρηση - Εκθέτη σε τρείς (3) δόσεις ήτοι:
α) Προκαταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής, πλέον ποσού 745€ για marketing Package, με την
αποστολή της αίτησης συμμετοχής,
β) 2η καταβολή 35% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 27/6/2022
γ) εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 10/8/2022 και μετά την οριστικοποίηση
των τμ που τελικώς θα διατεθούν στην Επιχείρηση - Εκθέτη.
- Καταβολή ΦΠΑ έως 31/10/2022. Η τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της Έκθεσης.
Το ποσό πληρωμής προκύπτει ως εξής: τ.μ. X κόστος / τμ + registration fee 745 € + ΦΠΑ 24 %
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση-Εκθέτης κάνει χρήση πρόσθετων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της Έκθεσης,
αυτές θα συμφωνούνται ξεχωριστά και θα εξοφλούνται αμέσως μετά το πέρας της Έκθεσης.
Σε περίπτωση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού για τη συμμετοχή της Επιχείρησης-Εκθέτη στην Έκθεση, θα
ισχύουν οι όροι πληρωμής που θα αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό.
Απόδειξη για την καταβολή στην Εταιρεία του κόστους της συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη αποτελεί
μόνο είτε η απόδειξη της Τράπεζας για την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό της Εταιρείας, είτε η
εξόφληση επιταγής που παρέδωσε η Επιχείρηση-Εκδότης στην Εταιρεία χάριν καταβολής του ποσού της
συμμετοχής της, είτε έγγραφη εξοφλητική απόδειξη της Εταιρείας, αποκλειόμενου κάθε άλλου μέσου
ακόμη και του όρκου.
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Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 5
Η Επιχείρηση – Εκθέτης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη και σαφή γνώση, ότι αποδέχεται
πλήρως και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί
καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό του Διοργανωτή της Διεθνούς Έκθεσης, που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν και μάλιστα, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της συμμετοχής
της, όσο και κατά τη διεξαγωγή της Έκθεσης.
Άρθρο 6
Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός Προετοιμασίας και Λειτουργίας της έκθεσης, το
Πρωτόκολλο/Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκθεσιακών Κέντρων και Εκθέσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές
κατασκευής των περιπτέρων, το πλάτος των διαδρόμων, ο σχεδιασμός της έκθεσης, η χωροθεσία και το
μέγεθος των περιπτέρων καθώς και ο αριθμός των ημερών διεξαγωγής της έκθεσης ή οι ίδιες οι
ημερομηνίες της έκθεσης, μπορεί να τροποποιούνται κάθε φορά από την διοργανώτρια εταιρεία ακόμα και
λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης, ανάλογα με τις εντολές και τις οδηγίες των αρμόδιων Κρατικών αρχών και
οργάνων και σε πλήρη συμμόρφωση προς αυτές, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής των εκθετών, των
υπαλλήλων και συνεργατών τους, των επισκεπτών της έκθεσης, των εργαζομένων του διοργανωτή κ.λ.π.,
ιδίως για λόγους πρόληψης για την αποφυγή διασποράς πανδημίας ή επιδημίας που απειλεί την δημόσια
υγεία.
Άρθρο 7
Η επιχείρηση - εκθέτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα να συμμορφώνεται στις εντολές
και υγειονομικές οδηγίες των αρμόδιων Κρατικών αρχών και οργάνων και του διοργανωτή για την αποφυγή
διασποράς πανδημίας ή επιδημίας που απειλεί την δημόσια υγεία, καθώς και στον τροποποιημένο κάθε
φορά Κανονισμό Προετοιμασίας και Λειτουργίας της έκθεσης κατά τα παραπάνω, όπως και στο
Πρωτόκολλο/Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκθεσιακών Κέντρων και Εκθέσεων, όπως κάθε φορά ανανεώνονται
και ισχύουν, καθώς και να φροντίζει για την συμμόρφωση των στελεχών της σε αυτά.
Άρθρο 8
Η Επιχείρηση Εκθέτης και τα στελέχη της φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την
εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής από το προσωπικό τους και τους συνεργάτες τους για την
αποφυγή διασποράς πανδημίας ή επιδημίας που απειλεί την δημόσια υγεία, εντός του περιπτέρου τους,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των μέτρων που αφορούν στη σωστή τήρηση του μέγιστου αριθμού
ατόμων (προσωπικού και επισκεπτών) στα περίπτερά τους και τον χώρο που εκμισθώνεται γενικότερα.
Άρθρο 9
Σε περίπτωση αλλαγής των όρων της συμμετοχής από το Διοργανωτή της Έκθεσης ή λόγω
ανωτέρας βίας ή απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει
τους όρους συμμετοχής. Οποιαδήποτε τέτοια τυχόν αλλαγή θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της
Εταιρείας ή και θα κοινοποιείται στον εκθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Αίτηση
Συμμετοχής. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, που αφορούν σε αλλαγές των όρων συμμετοχής, συμφωνείται
ότι θα έχουν άμεση ισχύ από και δια της ανάρτησης ή/και της ηλεκτρονικής αποστολής τους, χωρίς την
ανάγκη υπογραφής σχετικού εγγράφου αποδοχής από την Επιχείρηση – Εκθέτη.
Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 10
10.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της Επιχείρησης – Εκθέτη και της μη παράδοσης των
υπηρεσιών που περιγράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού ή εντός αυτής που τυχόν προκαθορίζεται από ιδιωτικό
συμφωνητικό.
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β) Σε περίπτωση που, παρόλο που έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα η προκαταβολή, δεν εξοφληθεί εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού ή εντός αυτής που τυχόν προκαθορίζεται
από ιδιωτικό συμφωνητικό, το συνολικό κόστος συμμετοχής.
γ) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση – Εκθέτης δεν τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις της από τον παρόντα
Κανονισμό και τον Κανονισμό της Έκθεσης.
10.2 Στις παραπάνω περιπτώσεις αποκλεισμού Επιχείρησης - Εκθέτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
τερματίσει τη συμμετοχή της, χωρίς η Επιχείρηση – Εκθέτη να δικαιούται αποζημίωσης ούτε από την
Εταιρεία, ούτε από το Διοργανωτή της Έκθεσης για οποιαδήποτε ζημιά της από την αιτία αυτή.
Επιπλέον, σε περίπτωση αποκλεισμού της Επιχείρησης - Εκθέτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και η
Επιχείρηση - Εκθέτης συναινεί από τώρα να παρακρατηθεί το σύνολο του ποσού που θα έχει καταβληθεί
μέχρι τότε για τη συμμετοχή της στην Έκθεση ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση για την παράβαση των
όρων της συμμετοχής της και αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να χρεώσει και να τιμολογήσει την
Επιχείρηση-Εκθέτη με το κόστος για τον τερματισμό της συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη στην Έκθεση.
Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS CONSULTING ΙΚΕ
Άρθρο 11 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην Έκθεση εν γένει, εφόσον
συντρέχουν προς τούτο σπουδαίοι λόγοι που δεν αφορούν την Εταιρεία, είτε σε ειδικές περιπτώσεις, κατά
την ελεύθερη κρίση της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα ενημερώσει το συντομότερο δυνατό την
Επιχείρηση- Εκθέτη για την εξέλιξη αυτή και εφόσον η Επιχείρηση – Εκθέτης επιθυμεί τελικώς να
συμμετάσχει στην Έκθεση, η Εταιρεία θα την συνδράμει προς τούτο. Σε περίπτωση ματαίωσης της
συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη στην Έκθεση, η Εταιρεία θα επιστρέψει στην Επιχείρηση-Εκθέτη κάθε
ποσό που θα λάβει από το Διοργανωτή λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής της και θα αφορά στην
Επιχείρηση-Εκθέτη εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την είσπραξή του. Η ΕπιχείρησηΕκθέτης παραιτείται από τώρα από κάθε περαιτέρω αξίωσή της έναντι της Εταιρείας και του Διοργανωτή
από την αιτία αυτή.
Ε. ΑΝΑΒΟΛΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 12
Η Επιχείρηση -Εκθέτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής της Έκθεσης διατηρεί
το δικαίωμα να αναβάλει, να ματαιώσει ή να ορίσει άλλο χρόνο ή/και χώρο για τη λειτουργία της Έκθεσης.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει την Επιχείρηση-Εκθέτη το συντομότερο δυνατό μετά την ενημέρωσή της από το
Διοργανωτή.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Επιχείρηση-Εκθέτης δεν θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή της
στην Έκθεση ούτε να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή μείωσης του ποσού συμμετοχής της ή
μείωσης της επιφάνειας του περιπτέρου της στην Έκθεση κατά της Εταιρίας ή του Διοργανωτή. Επίσης, θα
ισχύει η αυτόματη μεταφορά του υπάρχοντος συμβολαίου και των καταβεβλημένων ποσών για την
επόμενη διοργάνωση.
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση-Εκθέτης ματαιώσει τελικώς τη συμμετοχή της στην Έκθεση και δεν
ακολουθήσει τα νέα δεδομένα που θέτει ο Διοργανωτής (ημερομηνίες, χώρος), ισχύουν τα παρακάτω:
- δεν θα δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε ποσού θα έχει καταβάλει μέχρι τότε.
- υποχρεούται σε εξόφληση του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν κόστος συμμετοχής και
αφορά στις υπηρεσίες του διοργανωτή (π.χ. ενοίκιο stand) καθώς και στην εξόφληση του ποσού τoυ
registration fee.
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- υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει ή
οφείλει να καταβάλει για λογαριασμό της Επιχείρησης-Εκθέτη προς κάθε τρίτο, ο οποίος συμμετείχε με
οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη στην Έκθεση (ενδεικτικά:
μεταφορέα, κατασκευαστή περιπτέρου κλπ), ανάλογα με το χρονικό σημείο της δήλωσης ακύρωσης.
Άρθρο 13
Αν ο Διοργανωτής ακυρώσει οριστικά τη διεξαγωγή της Έκθεσης για λόγους ανωτέρας βίας
και γενικότερα για λόγους που προβλέπονται στον Κανονισμό του Διοργανωτή ή για λόγους που είναι
πέραν του ελέγχου του, η Επιχείρηση-Εκθέτης θα δικαιούται της επιστροφής του ποσού που θα αποδώσει ο
Διοργανωτής στην Εταιρεία για την ακύρωση αυτή, η οποία οφείλει να το καταβάλει εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την καταβολή του από το Διοργανωτή. Η Επιχείρηση-Εκθέτης παραιτείται από τώρα
από κάθε περαιτέρω αξίωσή της σε βάρος της Εταιρείας και του Διοργανωτή από την αιτία αυτή.
Άρθρο 14
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση-Εκθέτης αιτηθεί την ακύρωση της συμμετοχής της μετά
την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ή του ιδιωτικού συμφωνητικού και δεν έχει καταβάλει τη
συμφωνηθείσα προκαταβολή, η Επιχείρηση-Εκθέτης θα οφείλει να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής,
πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση της Εταιρείας, εντός πέντε (5) ημερών από
τη δήλωση ακύρωσης της συμμετοχής της.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση - Εκθέτης αιτηθεί την ακύρωση της συμμετοχής της ενώ έχει
ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε ποσού που θα έχει
καταβάλει μέχρι τότε στην Εταιρεία για τη συμμετοχή της στην Έκθεση. Επιπλέον, η Επιχείρηση - Εκθέτης
υποχρεούται σε εξόφληση του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν κόστος συμμετοχής και
αφορά στις υπηρεσίες του διοργανωτή (π.χ. ενοίκιο stand) καθώς και στην εξόφληση του ποσού τoυ
registration fee. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία
έχει ήδη καταβάλει ή οφείλει να καταβάλει για λογαριασμό της Επιχείρησης-Εκθέτη προς κάθε τρίτο ο
οποίος συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη στην
Έκθεση (ενδεικτικά: μεταφορέα, κατασκευαστή περιπτέρου κλπ), ανάλογα με το χρονικό σημείο της
δήλωσης ακύρωσης.
ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 15
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση-Εκθέτης αιτηθεί την ακύρωση της συμμετοχής της μετά
την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ή του ιδιωτικού συμφωνητικού και δεν έχει καταβάλει τη
συμφωνηθείσα προκαταβολή, η Επιχείρηση-Εκθέτης θα οφείλει να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής,
πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, ως ποινική ρήτρα και αποζημίωση της Εταιρείας, εντός πέντε (5) ημερών από
τη δήλωση ακύρωσης της συμμετοχής της.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση - Εκθέτης αιτηθεί την ακύρωση της συμμετοχής της ενώ έχει
ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, δεν δικαιούται επιστροφής οποιουδήποτε ποσού που θα έχει
καταβάλει μέχρι τότε στην Εταιρεία για τη συμμετοχή της στην Έκθεση. Επιπλέον, η Επιχείρηση - Εκθέτης
υποχρεούται σε εξόφληση του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν κόστος συμμετοχής και
αφορά στις υπηρεσίες του διοργανωτή (π.χ. ενοίκιο stand) καθώς και στην εξόφληση του ποσού τoυ
registration fee. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία όλες τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία
έχει ήδη καταβάλει ή οφείλει να καταβάλει για λογαριασμό της Επιχείρησης-Εκθέτη προς κάθε τρίτο ο
οποίος συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της συμμετοχής της Επιχείρησης-Εκθέτη στην
Έκθεση (ενδεικτικά: μεταφορέα, κατασκευαστή περιπτέρου κλπ), ανάλογα με το χρονικό σημείο της
δήλωσης ακύρωσης.
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Άρθρο 16
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Επιχείρηση – Εκθέτης ακυρώσει τη συμμετοχή της σε
ημερομηνία που θα απέχει λιγότερο από 2 μήνες από την έναρξη της Έκθεσης, η Επιχείρηση – Εκθέτης θα
υποχρεούται σε εξόφληση της συνολικής δαπάνης της συμμετοχής της, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στην
αίτηση συμμετοχής ή στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Άρθρο 17
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής της Επιχείρησης - Εκθέτη, τα ποσά που θα
έχει καταβάλει ή θα οφείλει να καταβάλει η Επιχείρηση-Εκθέτης, δεν μπορούν να συμψηφιστούν για τη
συμμετοχή της σε μεταγενέστερη διοργάνωση της ίδιας Έκθεσης ή με άλλη έκθεση, στην οποία θα
συμμετέχει η Εταιρεία.
Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
Η παράδοση των εκθεμάτων πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας και στον τόπο που θα
γνωστοποιήσει εγγράφως η Εταιρεία στην Επιχείρηση-Εκθέτη και σε ποσότητα και όγκο ανάλογο των
τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου (stand) της Επιχείρησης – Εκθέτη, που θα καθορίσει η Εταιρεία. Η
Εταιρεία μεσολαβεί για τη μεταφορά των εκθεμάτων που έχουν παραδοθεί έγκαιρα από την ΕπιχείρησηΕκθέτη και τα οποία συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Εταιρείας. Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εξ
ολοκλήρου την Εταιρεία από την υποχρέωση μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί από την
Επιχείρηση - Εκθέτη με δική της ευθύνη και δαπάνη.
Άρθρο 19
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση - Εκθέτης αποστείλει εκθέματα σε ποσότητα μεγαλύτερη
από αυτή που έχει υποδείξει η Εταιρεία τότε θα υπάρξει πρόσθετη χρέωση για τις προκύπτουσες διαφορές
χωρίς την ανάγκη σύναψης πρόσθετου ιδιωτικού συμφωνητικού.
Άρθρο 20
Για προϊόντα που χρήζουν ιδιαίτερης τελωνειακής αντιμετώπισης (βλ. αλκοόλ, καφές κλπ.)
και υπάρχουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις πέραν του μεταφορικού κόστους πχ τελωνειακές διατυπώσεις,
ΑΣΔΕ κλπ., τα πρόσθετα κόστη βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Επιχείρηση - Εκθέτη, χωρίς την ανάγκη σύναψης
επιπρόσθετου ιδιωτικού συμφωνητικού.
Άρθρο 21
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις ειδικές
ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν μπορούν να παραδοθούν στο περίπτερο της λόγω
παραλείψεων της Επιχείρησης - Εκθέτη (προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά
δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συμπληρωμένα, κλπ.)
Άρθρο 22
Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή προωθητικού υλικού ή και αναλώσιμων ειδών
(όχι προϊόντων) , τα κιβώτια που θα επιστραφούν, μετά το πέρας της Έκθεσης, πρέπει να παραληφθούν από
την Επιχείρηση - Εκθέτη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει
εγγράφως η Εταιρεία μετά το πέρας της έκθεσης. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία
από κάθε ευθύνη, μπορεί ωστόσο να συνεπάγεται κόστος για την Επιχείρηση - Εκθέτη λόγω δαπάνης
αποθήκευσης / ασφάλισης κλπ. Οι επιστροφές περιλαμβάνουν 2 χαρτοκιβώτια διαφημιστικού υλικού της
Επιχείρησης-Εκθέτη και όχι προϊόντων, διαστάσεων που θα υποδείξει η Εταιρεία. Επιπρόσθετα
χαρτοκιβώτια (των διαστάσεων που θα υποδείξει η Εταιρεία) χρεώνονται στην Επιχείρηση-Εκθέτη προς
50€/χαρτοκιβώτιο κατ’ ελάχιστο, χωρίς την ανάγκη σύναψης επιπρόσθετου ιδιωτικού συμφωνητικού.
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Η. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΚΘΕΤΗ
Άρθρο 23
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία, ή καταστροφή
των εκθεμάτων της Επιχείρησης - Εκθέτη, που έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση μεταφοράς ή
διαμεταφορέα που έχει υποδείξει η πρώτη (μεταφορική οδικού φορτίου, ναυτιλιακή εταιρεία, αεροπορική
εταιρεία κλπ).
Σε περίπτωση που η Επιχείρηση - Εκθέτης επιθυμεί να ασφαλίσει τον κίνδυνο της μεταφοράς των
εκθεμάτων της, οφείλει με δική της ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική κάλυψη.
Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία, ή καταστροφή των
εκθεμάτων της Επιχείρησης - Εκθέτη, που έχουν παραδοθεί με ίδια μέσα της Επιχείρησης – Εκθέτη στο
περίπτερο της και εντός εκθεσιακού κέντρου.
Θ. ΧΩΡΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 24
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και παρεκκλίνοντας από τη συμφωνία, για έκτακτους
τεχνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους και εξαιτίας των αναπόφευκτων τεχνικών και οργανωτικών
προβλημάτων που θα ανακύψουν σε αυτές τις περιπτώσεις να παραδώσει στην Επιχείρηση - Εκθέτη
περίπτερο σε άλλη θέση του δεσμευμένου χώρου, να μεταβάλει το μέγεθος του περιπτέρου, καθώς και να
προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στη διαρρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση η τελική χρέωση της ΕπιχείρησηςΕκθέτη θα γίνει με βάση την επιφάνεια που αυτή θα χρησιμοποιήσει πραγματικά.
Ι.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 25
Στην περίπτωση παραγγελίας υπηρεσιών από την ίδια Επιχείρηση - Εκθέτη απευθείας σε
προμηθευτές της Έκθεσης κατά την προετοιμασία ή και κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, η τιμολόγηση για τις
σχετικές υπηρεσίες, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων, θα γίνει από την Εταιρεία, χωρίς να απαιτείται η
σύναψη πρόσθετου ιδιωτικού συμφωνητικού, μετά το πέρας της έκθεσης και μετά τη λήψη των σχετικών
παραστατικών ή μετά από σχετική ενημέρωση από το Διοργανωτή για την παροχή επιπρόσθετων
υπηρεσιών στην Επιχείρηση- Εκθέτη.
Κ.ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 26
Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού του
Διοργανωτή, μπορεί να προκαλέσει την άρνηση συμμετοχής της Επιχείρησης – Εκθέτη από το Διοργανωτή
για μελλοντικές διοργανώσεις της Έκθεσης, όπως προβλέπεται ρητά στον Κανονισμό του Διοργανωτή.
Λ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 27
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ή και του συμφωνητικού συμμετοχής η
Επιχείρηση - Εκθέτης δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους και βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη
ιστοσελίδα της Εταιρείας ή και αποστέλλεται με σχετικό email στην Επιχείρηση - Εκθέτη.
Για κάθε διαφορά από την ερμηνεία ή την εκτέλεση του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται τα
Δικαστήρια της Αθήνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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