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Επιθυµείτε να ενηµερώνεστε ηλεκτρονικά ή µέσω ταχυδροµείου, για τις εκδηλώσεις της ∆ΕΘ-HELEXPO ΑΕ, στις παραπάνω διευθύνσεις που δηλώσατε;

ΟΧΙ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΝΑΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ./ΠΟΛΗ

ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ STAND (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 2)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΜΑΙL

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ (Χ) ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ • Από 180 τ.μ. και άνω έκπτωση 20% - Οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου - Τύπος 1
ΤΥΠΟΙ STAND
ΤΥΠΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΥΠΟΣ 2 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Διατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους
συμπεριλαμβανομένης της γενικής καθαριότητας.

Περιλαµβάνει: διαχωριστικά,
μετόπη με την επιγραφή του
εκθέτη, αριθμό του stand,
μοκέτα, 1 τραπεζάκι,
1 γραφείο, 3 καρέκλες, γενική καθαριότητα και ανά
16 τ.μ. μια πρίζα ισχύος 500 Watt, δέκα ηλεκτρικά
σποτ, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε. • ΜΠΛΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ

Στον τύπο 1/ χωρίς εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνεται η
παροχή, σύνδεση & εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος.
(Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου).
Κόστος: χρέωση 23,5 €/Kw, πλέον ΦΠΑ 24%.

€ / Τ.Μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ

49,00

YΠΑΙΘΡΙΟΣ

20,00

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ €

EMBAΣΜΑΤΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:
223/470300-60
ΙΒΑΝ GR40 0110 2230 0000 2234 7030 060
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
5202-002162-792
ΙΒΑΝ GR16 0172 2020 0052 0200 2162 792
ALPHA ΒΑΝΚ:
707/00/2320000394
IBAN GR74 0140 7070 7070 0232 0000 394
EUROBANK:
0026.0030.96.0200688210
IBAN GR57 0260 0300 0009 6020 0688 210

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/ΤΟΜΕΑΣ

Με την υπογραφή της Δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην FURNIDEC the interior show 2019
και αποδεχόμαστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ καθώς και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ που βρίσκονται αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα http://furnidecbusiness.helexpo.gr/el/documents.

19,00

Ο ΔΗΛΩΝ

90,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

STAND

∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΠΩΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΜΕΙΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΤΗ (περιλαµβάνει καταχώρηση στο INTERNET)

Με την υποβολή της ∆ήλωσης Συµµετοχής κατατίθεται σ’ ένα
από τους παρακάτω λογαριασµούς το 30% του συνολικού
ποσού. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως τις 04/03/2019.
Σε 6 ή 12 άτοκες δόσεις

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ 2 /ΔΟΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ

ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΨΕΙΣ

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι κατατίθενται συγχρόνως
µε τη ∆ήλωση Συµµετοχής 3 επιταγές
α) Επιταγή µε το 30% λήξης 01.03.2019
β) Επιταγή µε το 40% λήξης 30.06.2019
γ) Επιταγή µε το 30% λήξης 30.08.2019
Οι επιταγές εκδίδονται σε διαταγή ∆ΕΘ-HELEXPO Α.Ε.

(υπογραφή/σφραγίδα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΤΗΛ. 2310291161, FAX: 2310.291554
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: HELEXPO PALACE: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ. 2106168888, FAX. 2106168800

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ FURNIDEC the interior show 2019
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η FURNIDEC the interior show διοργανώνεται από τη ΔΕΘ HELEXPO A.E. στο MEC Παιανίας,
από 02/03/2019 έως 04/03/2019. Το παρόν Παράρτηµα Κανονισµού Συµµετοχής της FURNIDEC
the interior show είναι εγκεκριµένο από το Δ.Σ. της ΔΕΘ HELEXPO A.E.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Στάδιο προετοιµασίας έκθεσης: από Τρίτη 26/02/2019 έως και Παρασκευή 01/03/2019 και ώρες
08:00-23:00.
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης: από 02/03/2019 έως 04/03/2019 και ώρες: Σάββατο & Κυριακή:
10:00-20:30, Δευτέρα 11:00-20:30.
Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: από 05/03/2019 έως και 06/03/2019 και ώρες 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.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ
30 έως 1 ηµερολογιακή ηµέρα πριν από την
έναρξη της έκθεσης
60 έως 31 ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την έναρξη της έκθεσης
61 και πλέον ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την έναρξη της έκθεσης

ΧΡΕΩΣΗ
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής
και το σύνολο του ποσού συµµετοχής
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής
και η προκαταβολή
Παρακρατείται το δικαίωµα εγγραφής

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 ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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 εγκαταστά- σεων συνοδευόµενη από
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρµόδιου
Υπουργείου. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΘ
HELEXPO 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. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ
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. 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 7. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
7.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµία, σε περίπτωση που η ΔΕΘ
HELEXPO A.E. θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. 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 του εκθεσιακού κέντρου. 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 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
8.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε µετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η
αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους παραχωρήθηκε.
8.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (µερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου
σε τρίτους από τον εκθέτη.
8.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου.,
εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεµικού εξοπλισµού.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους στεγασµένους χώρους.
8.7. 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.
8.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισµός µηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της
έκθεσης χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση.
8.10. 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. Απαγορεύονται οι φωτογραφίες ή τηλεοπτικές παραγωγές (λήψεις video κλπ)
χωρίς τη συναίνεση του εµπλεκόµενου εκθέτη.
8.11. 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.
8.12. Στην έκθεση απαγορεύονται οι λιανικές πωλήσεις κάθε είδους.
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
9.1. Στην διάρκεια των κατασκευών ή της αποξήλωσης να µην τοποθετούνται στους
διαδρόµους κιβώτια ή σταθερά στοιχεία που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία των εργασιών
τους στο συνολό τους.
9.2. Οι κατασκευές θα πρέπει να είναι αυτοστήρικτες και στα σηµεία όπου υπάρχουν ΠΦ, θα
πρέπει να υπάρχει γύρω τους κενό 50 εκ ώστε να είναι άµεσα προσβάσιµες. Επίσης, άµεσα
προσβάσιµοι πρέπει να είναι οι ηλεκτρικοί πίνακες
9.3. Σε περίπτωση που το περίπτερο µε ελεύθερη δοµή συνορεύει µε περίπτερο µε βασική
δοµή 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.
9.4. Σε διπλανά ή γειτνιάζοντα περίπτερα οι κατασκευαστές να συνεννοούνται για τις
προθέσεις του επιτρεπόµενου ύψους, ώστε να µην αφήσουν πλάτες χωρίς σωστή κάλυψη.
9.5. Το τεχνητό δάπεδο δεν επιτρέπεται σε κανένα σηµείο να απέχει περισσότερο από 30 εκ
από το έδαφος, καθώς και να διαθέτει ράµπα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
9.6. Το χαµηλότερο σηµείο φωτιστικών σωµάτων δεν επιτρέπεται να απέχει από το δάπεδο του
περιπτέρου λιγότερο από 2,5 µ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ της ΔΕΘ
HELEXPO A.E. ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της (www.helexpo.gr) και στο http://furnidecbusiness.helexpo.gr/, ισχύει παράλληλα και συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του
παρόντος Παραρτήµατος του Κανονισµού της FURNIDEC the interior show 2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Η ∆ΕΘ HELEXPO ∆ΕΘ λαμβάνει τα δεδομένα σας τα οποία φυλάσσονται σε
(ηλεκτρονικό ή/και φυσικό) αρχείο υπ’ ευθύνη της, τηρώντας όλα τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που σας
ζητάμε αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των συμβατικών
μας αλλά και εκ του νόμου απορρεουσών υποχρεώσεών μας. Τα δεδομένα αυτά
υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την
υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών) για το χρονικό διάστημα που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω περιορισμοί, θα
διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωσή σας.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών
δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο
Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στο Τμήμα
Τεχνικών Μελετών Έργων και Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων (ISO & GDPR)
Εγνατία 154 | ΤΚ 546 36 | Θεσσαλονίκη |, ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@helexpo.gr. Επίσης έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για
την επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή
παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει
αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της
επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας
υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της
ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα
προσωπικά σας στοιχεία. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση των
αιτημάτων σας εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του, ως οφείλουμε, ενημερώνοντάς
σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ
μέρους σας άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώματά
σας, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του διαστήματος των
τριάντα ημερών. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε
περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας στα αιτήματά σας. Εφόσον αισθάνεστε
ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε
πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή
Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email:contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα
εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνό μας
Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων (DPO), είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής
στην έδρα της εταιρίας (ALPHA PLAN CONSULTANTS-ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 25A, ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ), είτε μέσω αποστολής
Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@helexpo.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με
την εταιρία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την Πολιτική μας για την Προστασία
Προσωπικών ∆εδομένων στον ιστότοπό μας https://www.helexpo.gr/el/GDPR_Policy.

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή/σφραγίδα)

