
 
 
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές Περιπτέρων 
(ιδιοκατασκευών) 

 

Ο οργανωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον συμμετέχοντα τον εκθεσιακό χώρο 
στις ημερομηνίες και ώρες που που αποστέλλονται με ειδική εγκύκλιο από τον διοργανωτή. 
Για την παραλαβή του χώρου από τον συμμετέχοντα απαιτείται σημείωμα της διαχειρίσεως 
ότι έχει εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του προς τους οργανωτές. Ελλείψεις ή 
ζημιές (στο πάτωμα, στους τοίχους, στα χωρίσματα, στα κουτιά σύνδεσης κ.τ.λ.) πρέπει να 
αναφερθούν γραπτώς στον οργανωτή (ή στον εκπρόσωπό του) κατά την άφιξη στο χώρο 
του περιπτέρου.  
Μέχρι δυο ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης  ο συμμετέχων πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει την εγκατάσταση και διακόσμηση του περιπτέρου του καλύπτοντας τυχόν 
κατασκευαστικές ατέλειες σε σημεία που τα περίπτερα συνορεύουν ή σε σημεία που είναι 
εμφανή από άλλους χώρους της έκθεσης. Οι εκθέτες έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για 
την παραλαβή και την απομάκρυνση των εκθεμάτων από το χώρο της έκθεσης. Οι δαπάνες 
για τη μεταφορά των εκθεμάτων προς και από τον χώρο της έκθεσης, καθώς επίσης και οι 
δαπάνες για την παραλαβή των εκθεμάτων, εγκατάσταση και αποξήλωση των περιπτέρων, 
βαρύνουν αποκλειστικά τους εκθέτες. Ο οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλεια, εξαφάνιση ή κλοπή. 
 
Ζημίες που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από τους εκθέτες ή τους 
προσκληθέντες των εκθετών βαραίνουν τον συμμετέχοντα και χρεώνονται στην 
συμμετέχουσα εταιρεία. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις καταστροφές που 
προκλήθηκαν από τους ιδίους ή από τρίτους που μισθώθηκαν από αυτούς, στους τοίχους, 
στα πατώματα, στις κολόνες και στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης, κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης και της αποξήλωσης. Ζημίες που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση του 
χώρου και προέρχονται από τους εκθέτες ή τους προσκληθέντες των εκθετών βαραίνουν 
τον συμμετέχοντα και χρεώνονται στην συμμετέχουσα εταιρεία. Εάν ο εκθέτης ή 
εκπρόσωπός του ή άτομο που έχει προσλάβει στην υπηρεσία του, προκαλέσει κατά την 
εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου, με πράξεις του ή 
παραλείψεις, καταστροφές ή ζημιές στο χώρο της έκθεσης ή στην ιδιοκτησία άλλων 
εκθετών, ο ∆ιοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την 
εκτίμηση του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου του. Κατά την διάρκεια των κατασκευών και 
των αποξηλώσεων απαγορεύεται η τοποθέτηση (προσωρινή ή μόνιμη) κιβωτίων, εκθεμάτων 
και άλλων εμποδίων στους διαδρόμους μεταξύ των περιπτέρων. Στην αντίθετη περίπτωση, ο 
οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τα μεταφέρει χωρίς δική του ευθύνη στον εξωτερικό 
εκθεσιακό χώρο. Με τη λήξη των εργασιών αποξήλωσης, κάθε εκθέτης υποχρεούται να 
παραδώσει τον χώρο του περιπτέρου του στον οργανωτή αφότου έχει απομακρύνει τα κάθε 
μορφής και μεγέθους απορρίμματα του εκτός του ευρύτερου εκθεσιακού χώρου. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τα τυχόν 
εναπομείναντα απορρίμματα με δικά του μέσα και να  χρεώσει αντίστοιχα τον εκθέτη.  
Οτιδήποτε παραμείνει στο χώρο μετά την εν λόγω παράδοση επιτρέπεται να διατεθεί ή να 
καταστραφεί κατά την κρίση των οργανωτών. Οποιαδήποτε έξοδα ή άλλες ζημιές 
προκύψουν εξ αυτού ή από καθυστέρηση στην παράδοση του χώρου περάν της άνω 
τεθείσης προθεσμίας, αυτά θα βαρύνουν εις το ακέραιο το συμμετέχοντα. 
 
 

1. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΧΩΡΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

2. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 



Όλες οι κατασκευές των περιπτέρων με ελεύθερη δομή πρέπει να είναι αυτοστήρικτες. 
Απαγορεύεται το βίδωμα, κάρφωμα, καθώς οι ταινίες διπλής επικόλλησης στο δάπεδο και 
στους τοίχους. Κανένα αντικείμενο ή κατασκευή δεν θα εφάπτεται στους τοίχους, την 
οροφή ή στις κολώνες του κτιρίου. Σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτονται έξοδοι 
κινδύνου, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθμοί πυρασφάλειας. Το μέγιστο 
ύψος των κατασκευών (π.χ.: πυλώνες φωτισμού, βάσεις εκθεμάτων, panels, πινακίδες, 
χωροδικτυώματα) είναι 2,50 μέτρα. Ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει το 
ύψος κατασκευής περιπτέρου εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή και 
αισθητικής. Οποιαδήποτε αναφορά σε ύψος λογίζεται από το έδαφος του εκθεσιακού 
κέντρου. Στην περίπτωση που σε δυο πλαϊνά ή αντίθετα γειτνιάζοντα περίπτερα ο ένας 
εκθέτης υψώσει δικαιωματικά μια διαχωριστική πλάτη και βρεθεί ψηλότερα από ότι έχει 
υψώσει ο άλλος εκθέτης, τότε ο τελευταίος επιτρέπεται και υποχρεούται να υψώσει σε ίσος 
ύψος τη δική του πλάτη. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται σε εκθέτες που γειτνιάζουν να 
συνεννοηθούν εκ των προτέρων τις προθέσεις τους. Σε όλα τα περίπτερα θα πρέπει να 
υπάρχει μια τουλάχιστον είσοδο με κλίση (ράμπα) για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι 
ηλεκτρολόγοι των κατασκευαστικών εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο άδειας 
εξασκήσεως επαγγέλματος.   
 

Η κατανάλωση του ρεύματος επιβαρύνει τον διοργανωτή. Το ηλεκτρικό ρεύμα  θα παρέχεται 
μόνο μέσω του οργανωτή ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του. Οι επιπλέον παροχές 
επιβαρύνουν  τους εκθέτες και τοποθετούνται κατόπιν συνεννόησης με τον οργανωτή. 
Ηλεκτρικές συνδέσεις στα μόνιμα κουτιά διανομής, επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τους 
αρμόδιους τεχνικούς του οργανωτή. Οποιαδήποτε εργασία αφορά ηλεκτρική εγκατάσταση 
στους χώρους παρουσιάσεως, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ∆.Ε.Η. 
και με ευθύνη του εκθέτη. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορούν να ελεγχθούν από τους 
αντιπροσώπους των τοπικών αρχών και πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 

Η καθαριότητα των περιπτέρων και εκθεμάτων είναι ευθύνη των εκθετών. Οι οργανωτές 
έχουν προγραμματίσει τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων. 
 

Έξοδοι κινδύνου και δίοδοι καθώς επίσης και διάδρομοι που οδηγούν σε αυτούς πρέπει να 
παραμένουν απολύτως προσπελάσιμοι συνεχώς εντός και εκτός των αιθουσών.  
 

Όλοι οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μην απομακρύνουν τους πυροσβεστήρες από τα 
περίπτερά τους. Κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, σε κάθε περίπτερο πρέπει να 
υπάρχει ένας εκπρόσωπος το λιγότερο, που να έχει πλήρη ικανότητα χειρισμού του 
πυροσβεστήρα. Έκτακτα (πρόσθετα) μέτρα πυρασφάλειας είναι δυνατόν να ζητηθούν από 
τον οργανωτή, να εφαρμοσθούν από τους εκθέτες, σε ειδικές περιπτώσεις. Κανείς από τους 
εκθέτες δεν πρέπει να ενεργεί ή να ανέχεται οτιδήποτε θα μπορούσε να ακυρώσει ή να 
βλάψει τα πυρασφαλιστήρια, άλλα ασφαλιστήρια που καλύπτουν στο σύνολό του τον 
εκθεσιακό χώρο και τα εκθέματα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υγρού ή ατμού σε σημεία 
αναφλέξεως κάτω των 54οC (130οF) καθώς και η χρησιμοποίηση εκρηκτικών, καυστικών και 
άλλων επικίνδυνων υλικών, στους χώρους της παρουσίασης. Όλοι οι χώροι και τα εκθέματα 
κάθε περιπτέρου πρέπει να ελέγχονται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του εκθέτη, όλες τις 
μέρες και όλες τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης. Ο οργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη για 
ό,τι συμβεί στους χώρους κάθε περιπτέρου. Ο οργανωτής έχει το δικαίωμα εισόδου στα 
περίπτερα, ακόμα και όταν οι εκθέτες έχουν απαγορεύσει την είσοδο του κοινού σε αυτά. Οι 
φωλιές που σημειώνονται στο σχέδιο που εσωκλείεται με την ένδειξη «ΠΦ» είναι οι 
πυροσβεστικές φωλιές του κτιρίου.  
 
 
 
 
 
 
 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 

5. ΈΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

6. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 



Ο οργανωτής είναι υπεύθυνος για τη γενική διακόσμηση της έκθεσης. Οι αποφάσεις του σε 
σχέση με αυτό είναι τελεσίδικες. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο των περιπτέρων 
τους. Οφείλουν να χρησιμοποιήσουν για τις κατασκευές τους υλικά μη εύφλεκτα και 
αντιπυρικά. Εκρηκτικά ή άλλα επικίνδυνα προϊόντα απαγορεύονται. Απαγορεύεται στους 
εκθέτες να τοποθετούν οποιουδήποτε είδους διακοσμητικό, ή άλλο στοιχείο στα περίπτερά 
τους, το οποίο μπορεί να θίγει καθοποιονδήποτε τρόπο το συμφέρον των άλλων εκθετών. Ο 
οργανωτής έχει το δικαίωμα να μετακινεί ή να μετατρέπει κάθε εγκατάσταση που είναι 
επιζήμια για τη συνολική εικόνα της έκθεσης ή ενέχει κίνδυνο ή ενόχληση στους άλλους 
εκθέτες ή στο κοινό, με κίνδυνο και δαπάνες του εκθέτη τον οποίο αφορά. Επιβάλλεται οι 
εκθέτες και οι κατασκευαστές των περιπτέρων να έρθουν σε επικοινωνία με τους οργανωτές 
ώστε να επισκεφθούν και να εξετάσουν έγκαιρα τον εκθεσιακό χώρο.  
 


