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Προετοιμάστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας 

στην AUTOΚΙΝΗΣΗ expo! 
 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας στην 

AUTOΚΙΝΗΣΗ expo 2021 και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.  

Για την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική οργάνωση, θα σας παρακαλούσαμε να 

διαβάσετε με προσοχή και να τηρήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και 

αποξήλωσης της έκθεσης.  

Οι οδηγίες προετοιμασίας, εγκατάστασης, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συμφωνητικού συμμετοχής που έχουμε υπογράψει 

εκθέτης και οργάνωση της έκθεσης.  

Όλες οι οδηγίες και όροι που περιλαμβάνονται στο έντυπο δεσμεύουν τους εκθέτες καθώς 

και όλους τους συνεργάτες τους που θα υποστηρίξουν την κατασκευή, λειτουργία και 

αποξήλωση του περιπτέρου τους.  

Δύναται να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της έκθεσης αναλόγως του 

ισχύοντος πρωτοκόλλου λειτουργίας εκθέσεων που εκδίδεται από το αρμόδιο 

υπουργείο για την αποφυγή διασποράς  Covid 19 

 

 

Περιεχόμενα         Σελ. 

 

1. Γενικές πληροφορίες        3 - 4 

2. Παραλαβή- φορτοεκφόρτωση - εφοδιασμός    5 -6 

3. Τεχνικές προδιαγραφές περιπτέρων - χώρων    7 - 12 

4. Επιπλέον παροχές          13 

5. Φύλαξη – Ασφάλεια       14 

6. Καθαρισμός έκθεσης        15 

7. Ολοκλήρωση Έκθεσης - Αποξήλωση      16 

8. Προσαρτήματα        17 - 20 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

Αγαπητοί εκθέτες,  

 

Στο έντυπο αυτό, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες, που αφορούν τις υπηρεσίες και τον 

εξοπλισμό, που μπορούμε να σας παρέχουμε, καθώς και χρήσιμες οδηγίες έτσι ώστε η 

εγκατάστασή σας στον εκθεσιακό χώρο να γίνει άνετα, εύκολα και γρήγορα.  

Κατά την άφιξή σας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας στον εκθεσιακό χώρο 

παραλαμβάνει τον εκθετήριο χώρο του από τον επόπτη του Περιπτέρου. Για περίπτερα 

χωρίς δομή (ίχνος επί εδάφους) 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 άδειας του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 

O εκθέτης έχει την απόλυτη ευθύνη για τα εκθέματα καθώς και για τα μηχανήματα που έχει 

εγκαταστήσει στον εκθεσιακό χώρο προς επίδειξη, γι’ αυτό οφείλει να πάρει και όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την στατικότητα ή την λειτουργία τους.  

 

 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Η AUTOΚΙΝΗΣΗ θα ανοίξει επίσημα τις πύλες της για το κοινό το Σάββατο 23 έως και την 

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.  

Αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης θα διαμορφωθεί: 

 

 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή   15.00 - 21.00 

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου     10.00 - 21.00 

Σάββατο και Κυριακή     10.00 - 21.00 

 

 

 



 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 

Οργάνωση έκθεσης – Γραμματεία :      Τ 216 9390312  

BE- BEST       T 210 2626267 

        Ε info@be-best.gr  

 

 

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις:   T: 210 3542990 

EXPOWORK       E: sales@expowork.gr 

           

 

Δομές - Μοκέτες - Εξοπλισμός:     T: 210 3542990 

EXPOWORK        E: sales@expowork.gr 

   

 

Καθαρισμός:       T: 210 3542990 

EXPOWORK        E: sales@expowork.gr    

 

 

Φύλαξη – Security:      T: 210 3542990 

EXPOWORK       E: sales@expowork.gr 

     

 

Ενοικίαση Κλαρκ:      Τ: 210 3542990 

EXPOWORK       Ε: sales@expowork.gr 
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2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 
 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

 

Η παραλαβή των περιπτέρων με ίχνος εδάφους θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και 

ώρα 07.00. Τα περίπτερα με εκθεσιακή δομή θα παραδοθούν την Παρασκευή 22 

Οκτωβρίου και ώρα 7:00. 

 

Η παράδοση του εκθεσιακού περιπτέρου – χώρου θα γίνεται από τους επιμελητές του 

κτηρίου και εφόσον ο εκθέτης προσκομίσει εξοφλητική απόδειξη. 

Τα σχέδια του εκθεσιακού χώρου, των περιπτέρων όπως και των εξωτερικών εκφορτωτικών 

χώρων, με τα σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θα δοθούν στους κατασκευαστές από 

τον διοργανωτή. 

 

 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Το Εκθεσιακό Κέντρο προσφέρεται ώστε τα εμπορεύματα και τα υλικά των περιπτέρων να 

φορτοεκφορτωθούν με εύκολο τρόπο. Ανάλογα με σημείο και τη θέση που βρίσκεται το 

περίπτερο, οι εκθέτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανάλογες Εισόδους Εμπορευμάτων.  

 

Τα καρότσια, παλετοφόρα και κλαρκ θα χρησιμοποιούνται για την φορτοεκφόρτωση 

εκθεμάτων και όχι των υλικών που θα χρησιμοποιούν οι κατασκευαστικές εταιρείες των 

περιπτέρων.  

Η φορτοεκφόρτωση του κατασκευαστικού υλικού των περιπτέρων θα γίνει με ίδια μέσα 

των κατασκευαστικών εταιριών. Η τεχνική εταιρία EXPO WORK του Metropolitan Expo 

μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης με κλαρκ για τους κατασκευαστές 

έναντι ανάλογης χρέωσης . 
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ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

 

Οι κατασκευαστές των περιπτέρων από την πρώτη μέρα προετοιμασίας της έκθεσης, 

Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, μπορούν να εργάζονται από τις 07:00 

έως τις 23:00. Όλες οι βασικές εργασίες των περιπτέρων πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 

περατωθεί μέχρι την ώρα αυτή (Παρασκευή 22/10 – 23.00), διότι στη συνέχεια της ίδιας 

νύχτας όλοι οι διάδρομοι πρέπει να είναι ελεύθεροι από διάφορα υλικά κατασκευών και 

εκθέματα προκειμένου να επιστρωθεί η μοκέτα των διαδρόμων και να καθαριστεί πλήρως 

η έκθεση ώστε να είναι έτοιμη για την έναρξη το Σάββατο 23 Οκτωβρίου.  

Παράλληλα την Παρασκευή 22/10 έως και τις 23.00, θα πρέπει να εισχωρήσουν και να 

τοποθετηθούν όλα τα οχήματα και εκθέματα. 

 

 

 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  

 

Κατά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, όλοι οι εκθέτες και το προσωπικό τους μπορούν 

να εισέρχονται στα περίπτερά τους μέχρι και μια ώρα πριν από την έναρξη λειτουργίας της 

έκθεσης με την επίδειξη της κάρτας εισόδου. Τις ίδιες ώρες πρέπει να γίνεται και ο 

ανεφοδιασμός των περιπτέρων με όλα τα απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία τους. 

Απαγορεύεται ο εφοδιασμός των περιπτέρων κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ – ΧΩΡΟΥ 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Είσοδοι για την μεταφορά υλικών /εκθεμάτων και για λοιπές χρήσεις: 

Ρολλά (Π χ Υ) 5 χ 6 

Πόρτες Μονές (Π χ Υ)  2,10 χ 2,15   

Πόρτες Διπλές (Π χ Υ)  4,20 χ 2,15  (με ενδιάμεσο στήριγμα) 

Κολώνες Μονές / διαστάσεις (Π x Β)   0,31 x 0,32 

Κολώνες Μονές / διαστάσεις βάσης (Π x B x Y)  0,60 x 0,60 x 0,20 

Κολώνες Διπλές / διαστάσεις (Π x Β)   0, 805 x 0,31 

Κολώνες Διπλές / διαστάσεις βάσης (Π x B x Y)   1,10 x 0,60 x 0,20 

Ελάχιστη απόσταση κατασκευών από περιμετρικές δοκούς και πλαγιοκαλύψεις: 50 cm 

Επιστρώσεις εδάφους: Τσιμεντένιο βιομηχανικό δάπεδο   

Μέγιστο φορτίο εδάφους: Σημειακό φορτίο 10.000 kg     

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΙΧΝΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Περίπτερα με πλάτη. 

(Αρ: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20) 

 

• Στα περίπτερα με τα νούμερα  1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 επιτρέπεται η τοποθέτηση 

πλάτης προς την μεριά του εκθεσιακού τοίχου, ύψους έως και 3,00m. 

 

• Επιτρέπεται η οποιαδήποτε κατασκευή σε απόσταση έως και 3,00m από την πλάτη του 

περιπτέρου μεγίστου ύψους έως και 3,00 m 

 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση έως 2 κρεμαστών μετώπων από την τράσα φωτισμού, η από 

τα σημεία κρέμασης του εκθεσιακού (σε συνεννόηση με την τεχνική εταιρία Expo Work 

του Metropolitan Expo) ύψους  έως 0,80m, πάχους έως 0,40m και μήκος έως 7,00m 

έκαστη. Το χαμηλότερο σημείο της μετώπης δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 3m από 

το δάπεδο του περιπτέρου. 
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• Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήριχτες και στα σημεία που υπάρχουν Π.Φ. θα 

πρέπει να υπάρχει κενό 0,50m για να υπάρχει επικοινωνία ελεύθερη εάν αυτό 

χρειαστεί. Όπως επικοινωνία ελεύθερη και στις εξόδους κινδύνου. Οι Π.Φ. και οι 

έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να είναι ορατοί (ανοιχτοί) και προσβάσιμοι.  

 

• Επιτρέπεται η επένδυση κτηριακής κολόνας όπου υπάρχει εντός του περιπτερού σε 

ύψος έως τα 3m και σε πλάτος έως 20cm μεγαλύτερου του πλάτους της βάσης της 

κολόνας. Ισχύει ο κανονισμός της Π.Φ όπου υπάρχει. 

 

• H κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου 

μηχανικού για τη στατικότητα του περιπτέρου. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει 

Υπεύθυνη δήλωση και Διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. Βλέπε Προσάρτημα Α και Β. 

 

• Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει και ο εκθέτης ότι έλαβε γνώση όλων των 

διαδικασιών καλής εκτέλεσης κατασκευών. Για κατασκευές ύψους χαμηλότερου των 

2.5m απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον εκθέτη.  

Βλέπε Προσάρτημα Γ. 

 

 

 

Εσωτερικά περίπτερα.   

(Αρ: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18,19) 

 

• Στα περίπτερα με τα νούμερα 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 επιτρέπεται η 

οποιαδήποτε κατασκευή από ίχνος εδάφους έως 2,00m (υποχρεωτικά έως 2,00m 

μέγιστο) και για κάθε  πλευρά η δυνατότητα κάλυψης είναι έως 50%. 

 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση έως 2 κρεμαστών μετώπων από την τράσα φωτισμού, η από 

τα σημεία κρέμασης του εκθεσιακού (σε συνεννόηση με το εκθεσιακό κέντρο) ύψους  

έως 0,80m, πάχους έως 0,40m και μήκος έως 7,00m έκαστη. Το χαμηλότερο σημείο της 

μετώπης δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 3m από το δάπεδο του περιπτέρου. 

 

• Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήριχτες και στα σημεία που υπάρχουν Π.Φ. θα 

πρέπει να υπάρχει κενό 0,50m για να υπάρχει επικοινωνία ελεύθερη εάν αυτό 

χρειαστεί. Όπως επικοινωνία ελεύθερη και στις εξόδους κινδύνου. Οι Π.Φ. και οι 

έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να είναι ορατοί (ανοιχτοί) και προσβάσιμοι.  
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• Επιτρέπεται η επένδυση κτηριακής κολόνας όπου υπάρχει εντός του περιπτερού σε 

ύψος έως τα 3m και σε πλάτος έως 20cm μεγαλύτερου του πλάτους της βάσης της 

κολόνας. Ισχύει ο κανονισμός της Π.Φ όπου υπάρχει. 

 

• H κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου 

μηχανικού για τη στατικότητα του περιπτέρου. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει 

Υπεύθυνη δήλωση και Διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. Βλέπε Προσάρτημα Α και Β.  

 

• Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει και ο εκθέτης  ότι έλαβε γνώση όλων των 

διαδικασιών καλής εκτέλεσης κατασκευών. Για κατασκευές ύψους χαμηλότερου των 

2.5m απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον εκθέτη.  

Βλέπε Προσάρτημα Γ. 

 

 

Περίπτερα με μεσοτοιχία και πλάτη, η μόνο πλάτη, η μόνο μεσοτοιχία. 

(Αρ: 21 έως  84) 

 

• Στα περίπτερα αυτά (Αρ: 21 έως 84) η μεσοτοιχία με το εφαπτόμενο περίπτερο θα 

πρέπει να έχει μέγιστο ύψος έως 3,00m. Επίσης επιτρέπεται  η τοποθέτηση πλάτης 

προς την μεριά του εκθεσιακού τοίχου η οποία μπορεί να έχει μέγιστο ύψους έως και 

3,00 m. 

 

• Επιτρέπεται η οποιαδήποτε κατασκευή σε απόσταση έως και 2,00m από την μεσοτοιχία 

και την πλάτη του περιπτέρου, μεγίστου ύψους έως και 3,00 m. 

 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση έως 2 κρεμαστών μετώπων από την τράσα φωτισμού, η από 

τα σημεία κρέμασης του εκθεσιακού (σε συνεννόηση με το εκθεσιακό κέντρο) ύψους  

έως 0,80m, πάχους έως 0,40m και μήκος έως 5,00m έκαστη. Το χαμηλότερο σημείο της 

μετώπης δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 3m από το δάπεδο του περιπτέρου. 

 

• Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήριχτες και στα σημεία που υπάρχουν Π.Φ. θα 

πρέπει να υπάρχει κενό 0,50m για να υπάρχει επικοινωνία ελεύθερη εάν αυτό 

χρειαστεί. Όπως επικοινωνία ελεύθερη και στις εξόδους κινδύνου. Οι Π.Φ. και οι 

έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να είναι ορατοί (ανοιχτοί) και προσβάσιμοι 
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• Επιτρέπεται η επένδυση κτηριακής κολόνας όπου υπάρχει εντός του περιπτερού σε 

ύψος έως τα 3m και σε πλάτος έως 20cm μεγαλύτερου του πλάτους της βάσης της 

κολόνας. Ισχύει ο κανονισμός της Π.Φ όπου υπάρχει. 

 

• H κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου 

μηχανικού για τη στατικότητα του περιπτέρου. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει 

Υπεύθυνη δήλωση και Διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. Βλέπε Προσάρτημα Α και Β.  

 

• Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει και ο εκθέτης ότι έλαβε γνώση όλων των 

διαδικασιών καλής εκτέλεσης κατασκευών. Για κατασκευές ύψους χαμηλότερου των 

2.5m απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον εκθέτη.  

Βλέπε Προσάρτημα Γ. 

 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (TOTEMS)  

 

Σε κάθε περίπτερο επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο (2) αυτοστήρικτων πυλώνων ή 

εναλλακτικά δύο (2) αυτοστήρικτων πινάκων για την εμφάνιση του λογότυπου του εκθέτη.  

Οι μέγιστες διαστάσεις των πιο πάνω κατασκευών ορίζονται ως εξής: 

Ύψος έως 3,00m, πάχος έως 0,40m και πλάτος έως 1,20m. 

 

ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΑΠΕΔΟ  

 
Το τεχνητό δάπεδο δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να απέχει περισσότερο από 10cm 

από το έδαφος.  

Σε περίπτωση τεχνητού δαπέδου πάνω από 3cm θα πρέπει να προβλεφθεί ράμπα για τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Οι πυλώνες και τα χωροδικτυώματα που χρησιμεύουν για την ανάρτηση φωτιστικών 

σωμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 4,00m.                                   

Το χαμηλότερο σημείο φωτιστικών σωμάτων δεν επιτρέπεται να απέχει από το δάπεδο του 

περιπτέρου λιγότερο από 3,5m. 

Απαγορεύεται η επένδυση των κολώνων, χωροδικτυωμάτων με οποιοδήποτε υλικό. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 
Η τριβή των τοίχων και στοιχείων, θα πρέπει να γίνονται με ειδικό απορροφητικό 
μηχάνημα. Το βάψιμο με σπρέι (πιστόλι) με κατάλληλη διατομή ώστε να μην αφήνει άχνη.  
Απαγορεύεται η χρήση γυψοσανίδας. 
Οι κατασκευές των εκθετηρίων χώρων επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα, 
κυρίως για τα τμήματα που συνορεύουν με άλλους εκθέτες.  
Κατασκευές μπετόν, κτίσιμο, εκσκαφές τοπικές και γενικές, τρύπες κλπ., δεν επιτρέπονται 
στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εκθεσιακού κέντρου. Η φθορά των ανωτέρω 
συνεπάγεται χρηματικής αποζημίωσης κατόπιν κοστολόγησης από τεχνική υπηρεσία.  
Σε περίπτωση που το περίπτερο κατασκευής, συνορεύει με περίπτερο με εκθεσιακή δομή η 

μη ύψους 2,5 μέτρων, τότε το σημείο που εξέχει από τα 2,5 μέτρα και άνω θα πρέπει να 

είναι δομημένο σωστά και βαμμένο κατά προτίμηση με λευκό χρώμα. Σε διπλανά ή 

γειτνιάζοντα περίπτερα καλό θα είναι οι κατασκευαστές να συνεννοούνται για τις 

προθέσεις του επιτρεπόμενου ύψους ώστε να μην αφήσουν πλάτες χωρίς σωστή κάλυψη. 

 

HXOΣ & ΕΙΚΟΝΑ 

 

Η ένταση του ήχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 95 db στην πηγή και τα 80 db στα όρια 

του περιπτέρου. 

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εκθεμάτων που ξεπερνούν τα ανώτερα όρια ήχου.                                                                                                                                           

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω ορίων, η οργάνωση έχει το δικαίωμα να διακόψει 

την παροχή ρεύματος. Τα όρια θορύβων ισχύουν και στην περίπτωση που τίθεται σε 

λειτουργία κινητήρες εκθεμάτων. 

Απαγορεύονται ρητά τα πάρτι, οι χορευτικές εκδηλώσεις και οι εκδηλώσεις μετά μουσικής 

κλπ των εκθετών. 

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 ΕΥΕΔ / Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων 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 οι 

Διοργανωτές / Παραγωγή ουδεμία ευθύνη φέρουν για την αναπαραγωγή μουσικής ή 

τραγουδιών και την τυχόν με οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 

τρίτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενημερώνει τους Διοργανωτές και να λαμβάνει έγγραφη 

έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε οπτικοακουστικών μέσων.  
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ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΜΕΣΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

 

Οι έξοδοι κινδύνου και ΠΦ θα πρέπει να είναι ορατές και προσβάσιμες (κενός ανοιχτός  

χώρος ) και όχι κλειστές με ευθύνη του εκθέτη. Ορατοί και προσβάσιμοι θα πρέπει να είναι 

και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες του κτηρίου.  
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ  

 

Για όλα τα περίπτερα ισχύει ο περιορισμός 30cm του μέτρου από τους διαδρόμους που 

περιβάλουν το περίπτερο (καλό θα είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση εκθεμάτων). Στην 

διάρκεια των κατασκευών ή της αποξήλωσης, δεν πρέπει να  τοποθετούνται στους 

διαδρόμους κιβώτια ή σταθερά στοιχεία που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των 

εργασιών τους στο σύνολο τους. 

 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ  

 

Τα σχέδια των περιπτέρων θα πρέπει να υποβληθούν στην διοργανώτρια εταιρεία προς 

έλεγχο τήρησης τεχνικού κανονισμού έως και την 10/9/2021 προς έγκριση. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

H κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου 

μηχανικού για τη στατικότητα του περιπτέρου. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη 

δήλωση και Διπλωματούχου ηλεκτρολόγου. Βλέπε Προσάρτημα Α και Β. 

Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει και ο εκθέτης ότι έλαβε γνώση όλων των 

διαδικασιών καλής εκτέλεσης κατασκευών. Βλέπε Προσάρτημα Γ. 

Για κατασκευές ύψους χαμηλότερου των 2.5m απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση από τον 

ίδιο τον εκθέτη.  
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4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 
 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   

 
H εταιρεία EXPO WORK (τηλ. 210 3542990) ενοικιάζει εκθεσιακά έπιπλα, ηλεκτρολογικό και 

λοιπό εξοπλισμό κ.λπ. Όσοι επιθυμούν να κατασκευάσουν εντός του περιπτέρου τους 

χωρίσματα, αποθήκες, γραφεία κ.λπ. μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στην ίδια 

εταιρεία. Σας επισυνάπτουμε σχετικό κατάλογο με κωδικούς και κόστος ενοικίασης και 

εγκατάστασης.  

Παράρτημα Έντυπο τεχνικών παροχών. 

 

 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΚΘΕΤΩΝ 

 

Περιμετρικά της αίθουσας στο Εκθεσιακό κέντρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

εκθετών, υπάρχει υπαίθριο δωρεάν πάρκινγκ, όπου οι εκθέτες εισέρχονται με την επίδειξη 

της ειδικής κάρτας που θα προμηθευτούν από την εξυπηρέτηση πελατών της 

διοργανώτριας εταιρίας.  

Επιπλέον χώρος στάθμευσης υπάρχει και απέναντι από την είσοδο του εκθεσιακού 

κέντρου. Βλέπε Προσάρτημα Δ 

Ο αριθμός των καρτών παρκινγκ ορίζεται από την επιφάνεια του εκθεσιακού περιπτέρου.  
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5. ΦΥΛΑΞΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η έκθεση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της λειτουργίας και της αποξήλωσης 

φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από εξειδικευμένη εταιρία φύλαξης και παρέχεται για το χώρο 

γενικότερα και όχι τα επί μέρους εκθέματα. Το προσωπικό 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.  

Τις ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης, λόγω του τεράστιου αριθμού εργαζομένων των 

συνεργείων θα πρέπει οι εκθέτες να έχουν ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια των 

προϊόντων τους. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, στο εκθεσιακό περίπτερο θα 

πρέπει να υπάρχει προσωπικό της εταιρίας μέχρι και την αποχώρηση των επισκεπτών.  

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Η οργάνωση παρέχει ασφάλεια αστικής ευθύνης που αφορά την κάλυψη της έκθεσης.  

Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων, εκθεμάτων και του 

προσωπικού (ατυχήματα, κλοπή, φωτιά, κτλ), σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης (στήσιμο, 

λειτουργία, αποξήλωση). Για όλους τους προηγούμενους κινδύνους, κάθε εκθέτης οφείλει 

για την ασφαλιστική κάλυψή τους.  

Στη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης κάθε εκθέτης οφείλει για την εποπτεία των 

εκθεμάτων και κατασκευών του περιπτέρου του, για φθορές και απώλειες. Η εταιρία 

διοργάνωσης δεν φέρει καμία ευθύνη.  

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Το εκθεσιακό κέντρο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους έχει εγκατεστημένες 

Πυροσβεστικές Φωλιές, οι οποίες βρίσκονται σε κολώνες και τοίχους. Εφόσον είναι εντός 

των περιπτέρων, θα πρέπει απαραίτητα να είναι ορατές και προσβάσιμες (ανοιχτές) ανά 

πάσα στιγμή για λειτουργία.  

Στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει επίσης κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης καθώς και 

κινητοί πυροσβεστήρες, άμεσα προσβάσιμοι σε περίπτωση ανάγκης.  
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6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

 

Η εταιρία οργάνωσης με συνεργαζόμενο συνεργείο, φροντίζει για την καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων και του δαπέδου των περιπτέρων με εκθεσιακή δομή. Η καθαριότητα 

στα περίπτερα χωρίς δομή, τα έπιπλα και τα εκθέματα, είναι στην ευθύνη του εκθέτη. 

 

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

 

Ο κάθε εκθέτης έχει την πλήρη ευθύνη για την απομάκρυνση και μεταφορά όλων των 

υλικών αποξήλωσης και υλικών από τα εκθεσιακά περίπτερα που θα προκύψει από τις 

εργασίες. Αποτελεί υποχρέωση του εκθέτη και του κατασκευαστή του να απομακρύνει 

έγκαιρα όλα τα υλικά του περιπτέρου και προϊόντα αποξήλωσης και να παραδώσει το χώρο 

ελεύθερο και καθαρό, όπως τον παρέλαβε. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα της 

απομάκρυνσης απορριμμάτων και εναπομενόντων εκθεμάτων με αντίστοιχη χρέωση 

στον εκθέτη.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Υποχρεωτικά θα πρέπει η κατασκευαστική εταιρία να απομακρύνει όλα τα 

υλικά που περίσσεψαν κατά την διάρκεια του στησίματος του περιπτέρου αλλά και κατά 

την διαδικασία αποξήλωσης με ιδία μέσα. 
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7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

 

Η AUTOΚΙΝΗΣΗ, θα κλείσει τις πύλες της, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου και ώρα 21.00. Από 

την ολοκλήρωση της έκθεσης και την έξοδο των επισκεπτών ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα 

να ολοκληρώσει την αποξήλωση και απομάκρυνση των εκθεμάτων και του περιπτέρου του. 

Με την αποχώρηση και των τελευταίων επισκεπτών θα επιτραπεί και η προσέγγιση 

φορτηγών και van. 

Κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης, λόγω του μεγάλου αριθμού συνεργείων, ο εκθέτης θα 

έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και την άμεση απομάκρυνση των πολύτιμων 

αντικειμένων (projectors, οθόνες, laptop, tablet, μικροαντικείμενα, κτλ). 

Κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης, τα εκθέματα θα πρέπει να συσκευάζονται και να 

παραμένουν εντός του περιπτέρου και σε καμία περίπτωση στο διάδρομο, όπου θα 

εμποδίζουν την ομαλή απομάκρυνση με καρότσια, παλετοφόρα και κλαρκ.  

 

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

 

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου από τις 21.00 και έως τις 23.00 επιτρέπεται η απομάκρυνση 

ελαφρών αντικειμένων (όχι κατασκευών). Επιτρέπεται επίσης η απομάκρυνση των 

οχημάτων εκθεμάτων από την λήξη της έκθεσης έως και τις 02.00 τα μεσάνυχτα της 

Δευτέρας 1 Νοεμβρίου. Την Δευτέρα 1/11 από 07.00 έως 21.00, θα πραγματοποιηθεί η 

πλήρης αποξήλωση και μεταφορά όλων των υλικών των περιπτέρων. Συνιστούμε σε όλους 

τους εκθέτες να έχουν υπεύθυνο της εταιρίας για την ασφάλεια και φύλαξη των 

εκθεμάτων, εφόσον δεν έχουν απομακρυνθεί από την προηγούμενη. Το ίδιο ισχύει και για 

το βράδυ της 31/10 μετά την λήξη της έκθεσης μέχρι και την απομάκρυνση των ελαφρών 

αντικειμένων και οχημάτων.  Ο εκθέτης και ο κατασκευαστής του οφείλουν να 

παραδώσουν το χώρο ελεύθερο και καθαρό, όπως τον παρέλαβαν, χωρίς υπολείμματα και 

στοιχεία από τις κατασκευές.    
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ  

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας :  

Αριθμός Τηλεφώνου :  Αριθμός Fax :  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

2. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του παρακάτω αναγραφόμενου περιπτέρου στο εκθεσιακό 

κέντρο Metropolitan Expo, η οποία δεν υπερβαίνει σε ύψος τα 4 μέτρα. 

3. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού, ή 

τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών. 

4. Εγγυούμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική της επάρκεια της κατασκευής του 

περιπτέρου και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που 

τυχόν προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα 

προκληθούν και γενικότερα για όποια φθορά, ζημία ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω 

κατασκευής. 

Έκθεση/εκδήλωση :  

Αρ. περιπτέρου & 

επωνυμία εκθέτη : 
 

Ημερ/νία έναρξης :  Ημερ/νία λήξης :  

 

 

[Τόπος], ……/……/20……       [Χώρος Σφραγίδας] 

Ο Δηλών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Αρ. Αδείας Υπ. Βιομηχανίας :  

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας :  

Τηλέφωνο :  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

2. Είμαι κάτοχος της προαναφερόμενης αδείας του Υπ. Βιομηχανίας, της οποίας αντίγραφο 

επισυνάπτεται στο παρόν και της οποίας η ισχύ δεν έχει ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο. 

3. Η εν λόγω άδεια καλύπτει τις παρακάτω αναφερόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που 

πραγματοποίησα στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, τις οποίες έχω εκτελέσει και 

ελέγξει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την ασφαλή λειτουργία τους και την ορθή 

επιλογή και τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών, ηλεκτρικών ασφαλειών και διαφορικών 

διακοπτών στους ηλεκτρικούς πίνακες και δίκτυα τους. 

4. Το σύνολο των εγκαταστάσεων δύναται να ηλεκτροδοτηθεί και εγγυώμαι για την ασφαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Έκθεση/Εκδήλωση :  

Ημερ/νία έναρξης :  Ημερ/νία λήξης :  

Α/Α Επωνυμία εταιρείας Αρ. περιπτέρου Ισχύς περιπτέρου σε Kw 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο 

που να εξυπηρετεί την άμεση πρόσβαση από τους ηλεκτρολόγους της έκθεσης. 

[Τόπος], ……/……/20……       [Χώρος Σφραγίδας] 

Ο Δηλών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Γ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗ 

Επώνυμο :  

Όνομα :  

Αρ. Δ. Ταυτότητας  

Επωνυμία Εταιρείας :  

Α.Φ.Μ.  

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας :  

Αριθμός Τηλεφώνου :  Αριθμός Fax :  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή. 

2. Συμμετέχω ως εκθέτης στην παρακάτω αναγραφόμενη εκδήλωση στο εκθεσιακό κέντρο 

METROPOLITAN EXPO. 

3. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του περιπτέρου μου με ίδια μέσα και η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ύψος τα τρία (3) μέτρα. 

4. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού ή 

τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών. 

5. Εγγυούμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική της επάρκεια της κατασκευής του 

περιπτέρου μου και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες 

που τυχόν προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που 

τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα για όποια ζημία, φθορά ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω 

κατασκευής. 

Έκθεση/Εκδήλωση :  

Αρ. περιπτέρου :  

Ημερ/νία έναρξης :  Ημερ/νία λήξης:  

[Τόπος], ……/……/20……       [Χώρος Σφραγίδας] 

Ο Δηλών 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  Δ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ METROPOLITAN EXPO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΕΛΙΔΑ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


