
 
                                                                                   

 
 
 

    

 
 

 

Θέμα: «ςμμεηοσή ζηην Αναπηςξιακή Έκθεζη Τπηπεζιών και Πποϊόνηων 

 Δήμος Ιεπάρ Πόλεωρ Μεζολογγίος 

8 – 11 Ιοςλίος 2016» 

 

 

Αγαπεηέ πλάδειθε , 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ηεξάο Πόιεσο 

Μεζνινγγίνπ, ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ηνπο Γήκνπο Αγξηλίνπ θαη Ναππάθηνπ, ηνλ 

Δκπνξνβηνκεραληθό ύιινγν Μεζνινγγίνπ θαη ηελ Αηησιηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ., θόληξα ζηηο 

αληημνόηεηεο θαη ην αξλεηηθό θιίκα ηεο επνρήο, απνθάζηζαλ γηα αθόκε κηα θνξά  λα 

ζηεξίμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ ηόπνπ ζπλδηνξγαλώλνληαο ηελ «Αναπηςξιακή 

Έκθεζη Τπηπεζιών και Πποϊόνηων Δήμος Ιεπάρ Πόλεωρ Μεζολογγίος» πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηην Παπαζκεςή  8 Ιοςλίος έωρ ηη Δεςηέπα 11 Ιοςλίος 2016 ζηο 

σώπο ηος Λιμανιού  Μεζολογγίος. 

Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο ΔΠΗΜΔΝΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ & ΣΟΠΗΚΑ ζηεξίδνληαο 

έκπξαθηα ηνλ ζεκαληηθόηαην απηό εθζεζηαθό ζεζκό, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνύ καο ζέηνληαο σο ΒΑΗΚΟ ζθνπό ηεο Έθζεζεο ηελ αλάδεημε ησλ 

πνηνηηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξντόληα  ηνπο, ηε 

δηεύξπλζε ησλ εκπνξηθώλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηελ θαηαμίσζε ηνπο ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

Αηησιναθαξλάλα θαηαλαισηή θαη όρη κόλν.  

Βαζηθνί ζηόρνη ηεο έθζεζεο είλαη :  

1. Ζ αλάδεημε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη κε ηελ πώιεζε παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. 

2. Ζ αλάδεημε θαη ε πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο θαη όρη 

κόλν. 

 

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙO AΙΣΩΛOΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
Παπαζηξάηνπ 53 & κύξλεο 1 

301 31  Αγξίλην 

Url:www.etakcci.gr 

Σει : 26410 74500 

Fax : 26410 22590 

E-mail: contact@epimetol.gr 
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3. Ζ εμσζηξέθεηα ησλ πξντόλησλ ζε όιε ηε ρώξα θαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

4. Ζ ηόλσζε ηεο αγνξάο. 

5. Ζ αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο. 

6. Ζ γλσξηκία θαη ε επηθνηλσλία όισλ ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο καο κε ζηόρν 

ηελ ζπλέξγεηα δξάζεσλ θαη πηζαλώλ clusters. 

7. Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε θάζε επηζθέπηε επαγγεικαηία θαη ηδηώηε λα γεπηεί από 

θνληά ηα πξντόληα ηνπ Ννκνύ, λα ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπο,  γλσξίδνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνύο θαη λα αηζζαλζεί 

κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ηόπνπ καο.   

 

Καηαλνώληαο ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε αγνξά, ζα ζέιακε 

λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα θπκαλζεί ζε ρακειά επίπεδα. αο 

επηζπλάπηνπκε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «Αναπηςξιακή Έκθεζη Τπηπεζιών και 

Πποϊόνηων Δήμος Ιεπάρ Πόλεωρ Μεζολογγίος» επειπηζηώληαο ζηελ άκεζε αληαπόθξηζε 

θαη ζπκκεηνρή ζαο. 

 Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα. 

Κωνζηανηακόποςλος ζην 2631025561 & 6972641000 ή ζηο e-mail: 

expomes2016@gmail.com. 

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξνπο ιόγνπο αιιά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηόλσζεο ηεο αγνξάο, 

θόληξα ζηεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, ζεσξνύκε ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνύ απαξαίηεηε αλ όρη επηβεβιεκέλε. 

 

 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ 

Ο Ππόεδπορ 

Παναγιώηηρ Α. Σζισπιηζήρ 
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ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΚΘΔΖ: «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ» 
ΥΩΡΟ ΔΚΘΔΖ : ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΘΔΖ: 8 έωρ 11 Ιοςλίος 2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΛΩΖ :……………………………………………………………………….. 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ:………………………………………………………………………………............. 

Α.Φ.Μ: ……………………………………… Γ.Ο.Τ: ……………………………………………. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:………………………………………………………………………….................... 

Σ.Κ:………………………………..ΠΔΡΗΟΥΖ:……………………………………………………. 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:……………………………………..FAX:…………………………………………............................. 

ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ:………………………………ΣΗΜΖ/Σ.Μ: ……………..……………………………….. 

ΣΗΜΖ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ :……………………….………………………………………………...…………………….. 

Φ.Π.Α. 23%: ……………………………………..……………………………………………………………………. 

ΤΝΟΛΟ :……………….……………................……………………………………………………………………. 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ:……………………..…………ΤΠΟΛΟΗΠΟ:…….……………………………………………… 

ΔΗΓΖ  ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΒΛΖΘΟΤΝ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ:……………………………………….……................................. 

……………………………………………………………………………………………….…..... 

ΜΔΣΩΠΖ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟΤ:…………………………………………………………………………………………….... 

ΣΗΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΤ ΔΚΘΔΗΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΝΑ Σ.Μ : 29 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ:………………………………………………………………………………………….. 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ IBAN: GR0301716010006601135571178  ΜΠΑΔΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΠΑΡΟΥΕ ΥΩΡΟΤ                                             ΠΑΡΟΥΕ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

Eληαίνο Δθζεζηαθόο Υώξνο                                    Πεξίπηεξν ύςνπο 2,50 κ (εζσηεξηθή δνκή) 

Φύιαμε Έθζεζεο                                                    Μνθέηα δαπέδνπ 

Καζαξηζκόο Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ                      Πξνβνιείο 400 W αλά 12 η.κ 

Μεγαθσληθή Δγθαηάζηαζε                                    Πξίδα 220 V 

Μνθέηα Γαπέδνπ                                                    Μεηώπε κε Δπσλπκία 

Κιηκαηηζκόο                                                           1 Γξαθείν , 3 Καξέθιεο θαη 3 ξάθηα 

 

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ                                                         Ο ΕΚΘΕΣΗ 

 

 
 

                                                                           

 
                                                                                                     Σξόπνο Πιεξσκήο 
Με ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο θαηαβάιιεηαη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ην ππόινηπν 50%  εμνθιείηαη πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηεο έθζεζεο . ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγσ δελ θαηαβιεζεί ε πξνθαηαβνιή, νιόθιεξν ην πνζό θαηαβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

έθζεζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Σ.Τ.Π. Σν Φ.Π.Α εμνθιείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σ.Τ.Π. 
Γλσξίδσ θαη απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο κνπ.

«ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΙΕΡΑ ΠΟΛΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ» 

ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Από Παπαζκεςή 8 Ιοςλίος 

Έωρ Δεςηέπα 11 Ιοςλίος 2016 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΕΚΗ 

Σηλ : 26510-37114 / fax: 26510-

37119          

Κινηηό: 6944107862 

Email: kyklosek@otenet.gr   

website: www.kyklos-

ektheseis.gr                  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ Ι. Π.  

ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Σηλ:2631025561 & 6972641000  

mail: expomes2016@gmail.com 

Τπεύθςνη Επικοινωνίαρ: Πέπη 

Κωνζηανηακοπούλος 

                               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

 

  



 

 

ΟΡΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
                             

1. Ο Δθζέηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπκπιεξώλεη έγθαηξα ην έληππν δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Έθζεζε, ην 

νπνίν επηζηξέθεη ζηνλ νξγαλσηή ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν. 

2. Ο Οξγαλσηήο απνθαζίδεη γηα ηελ Έγθξηζε ή κε ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο ησλ Δθζεηώλ θαη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αηηηνινγήζεη ηελ απόθαζε ηνπ. Δηδνπνηεί ηνλ εθζέηε κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

εγθξηζεί ε ζπκκεηνρή.  

3. Ζ πκκεηνρή ζηελ Έθζεζε γίλεηαη απνδεθηή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο πνπ επέρεη ζέζε 

ζπκθσλεηηθνύ θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε πξνθαηαβνιή ίζε κε ην 50% ηεο αμίαο ηνπ πεξηπηέξνπ. Ζ δε 

εμόθιεζε γίλεηαη κε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ 50% πξηλ ηελ έθζεζε, όπσο παξαθάησ νξίδεηαη (κε εμαίξεζε 

ηελ παξ.3 ηνπ όξνπ 15 ηνπ παξόληνο).  

4. Ο Δθζέηεο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη ηνπο όξνπο πκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

Έθζεζε, όπσο αθξηβώο πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ έληππν-ζπκθσλεηηθό. 

5. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε αθύξσζεο από πιεπξάο ηνπ Δθζέηε, νπνηεδήπνηε θαη αλ γίλεη ε αθύξσζε απηή 

θαη ζε νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αλ νθείιεηαη, έζησ θαη ζε αλσηέξα βία, ρξήκαηα δελ επηζηξέθνληαη από ηελ 

Γηνξγαλώηξηα εηαηξεία θαη ν εθζέηεο ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηελ Οξγαλώηξηα Δηαηξεία κε ηελ αμία 

όινπ ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνύ ζπκκεηνρήο ηεο, θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά ηπρόλ ππνζηεί 

ζεηηθή ή απνζεηηθή. 

6. Ο Οξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ηελ εκεξνκελία ηεο Έθζεζεο θαηά έλα κήλα εηδνπνηώληαο ηνλ 

εθζέηε γηα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο. 

7. Ο Οξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα αθπξώζεη ηελ Έθζεζε ιόγσ αλσηέξαο βίαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 

πξνθαηαβνιή ηνπ Δθζέηε επηζηξέθεηαη ρσξίο ηόθνπο εληόο 60 εκεξώλ εάλ ε ίδηα Έθζεζε δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 30 εκεξώλ από ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία. 

8. Σα παξαρσξεζέληα πεξίπηεξα πξέπεη λα είλαη πιαηζησκέλα από ηνπο εθζέηεο ή ην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθό ηνπο όιεο ηηο εκέξεο θαη όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έθζεζεο. Οη Δθζέηεο πξέπεη λα είλαη ζηα 

πεξίπηεξα ηνπο 30 ιεπηά πξηλ ην άλνηγκα ηεο Έθζεζεο ζηνπο επηζθέπηεο θαη λα απνρσξνύλ 15 ιεπηά κεηά 

ην θιείζηκν. 

9. Ζ Γξακκαηεία ησλ Οξγαλσηώλ ζα παξαδώζεη έγθαηξα ζηνπο Δθζέηεο επαξθή αξηζκό εηδηθώλ Κνλθάξδσλ 

Δθζεηώλ γηα ηελ εύθνιε αλαγλώξηζε ηνπ Πξνζσπηθνύ ησλ πεξηπηέξσλ ηνπο. 

10. Οη Δθζέηεο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ην εζσηεξηθό ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί θαη 

απαγνξεύεηαη λα ηνπνζεηνύλ εθζέκαηα, δηαθνζκεηηθά ή λα δηαλέκνπλ ηα δηαθεκηζηηθά έληππα ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

11. Οη  Δθζέηεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ ηα πεξίπηεξα ηνπο θαζαξά, ιεηηνπξγηθά θαη θαιαίζζεηα ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο  Έθζεζεο. 

12. Απαγνξεύεηαη απζηεξώο ε είζνδνο θσηνγξάθσλ, θαζώο θαη ζπλεξγείσλ βηληενζθόπεζεο ζηελ Έθζεζε. 

13. Ζ έληαζε ησλ βίληεν, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζνξύβσλ ζηα πεξίπηεξα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηόζν ρακειή, 

ώζηε λα κελ ελνρινύληαη νη επηζθέπηεο θαη νη ζπλάδειθνη εθζέηεο. 

14. Οη Οξγαλσηέο γηα ηερληθνύο θαη ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο έρνπλ δηθαίσκα λα αιιάμνπλ πεξίπηεξν ζε θάπνηνπο 

εθζέηεο, ελεκεξώλνληαο ηνπο έγθαηξα. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ν Δθζέηεο δελ παξαιάβεη ην ζπκθσλεζέλ 

πεξίπηεξν ηελ πξνεγνύκελε ηεο έθζεζεο, νη νξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ην δηαζέζνπλ,  ρσξίο ν 

εθζέηεο λα απαιιάζζεηαη από ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα. 

 15. Ζ εμόθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γίλεηαη σο εμήο: 

      Πξνθαηαβνιή ίζε κε ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ην ππόινηπν 50%  εμνθιείηαη πξηλ 

από ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγσ δελ θαηαβιεζεί ε πξνθαηαβνιή, 

νιόθιεξν ην πνζό θαηαβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ Σ.Τ.Π. Σν Φ.Π.Α 

εμνθιείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ Σ.Τ.Π.                                              
16. Κακία πξνθνξηθή ζπκθσλία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζεσξείηαη ηζρπξή θαη δελ δεζκεύεη ηνπο 

Οξγαλσηέο, αλ δελ επηθπξσζεί γξαπηά. 

17. Απαγνξεύεηαη ε δηελέξγεηα ιηαληθώλ πσιήζεσλ εθζεκάησλ κέζα ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο (Νόκνο Κ1-1800/27-2-2001). 

18. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα 

νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Ησαλλίλσλ.   

 

 


