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ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συμμετοχής το οποίο καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
της Διοργανώτριας εταιρείας και των εκθετών. 
Η συμμετοχή στην Έκθεση γίνεται με την υπογραφή του κάθε Εκθέτη στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμμετοχής και αποτελεί απόδειξη ότι ο Εκθέτης έλαβε πλήρη γνώση
του κανονισμού συμμετοχής, των όρων και προϋποθέσεων, και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η “SUPERFOODS”διοργανώνεται από την ATLAS EXPO στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 5/04/23 έως και 9/04/23, τις καθημερινές
ημέρες από τις 10:00-21:00. 
Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω  που ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν ακύρωση της Έκθεσης, τα χρήματα επιστρέφονται στους Εκθέτες στο ακέραιο. 
2.  Η συμμετοχή στην έκθεση θεωρείται κατοχυρωμένη για τον Εκθέτη μόνο μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την τακτοποίηση των οικονομικών
υποχρεώσεων του στις καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με το παρόν έγγραφο.
2.1 Οι Διοργανωτές μπορούν να μεταφέρουν το περίπτερο του Εκθέτη σε άλλο χώρο των ιδίων διαστάσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία της
Έκθεσης και την ορθότερη κατηγοριοποίηση των εκθεμάτων, καθώς και να αλλάξουν το σχεδιάγραμμα και τη δομή της έκθεσης, κατόπιν συμφωνίας με τον Εκθέτη.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν εκθέματα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να προκαλέσουν φθορές η γενικώς είναι ακατάλληλα για το χώρο.
3.1 Με τη συμμετοχή του στην Έκθεση, ο Εκθέτης παραχωρεί στους Διοργανωτές το διαρκές δικαίωμα της χρησιμοποίησης, επίδειξης και καταχώρησης του ονόματός του σε
προωθητικό υλικό για την επίτευξη της επιτυχίας της έκθεσης.
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
4.1 Μετά την υπογραφή του παρόντος ο Εκθέτης δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει μέρος στην έκθεση χάνει την τυχόν
καταβληθείσα προκαταβολή του και οποιοδήποτε καταβεβλημένο ποσό, δηλ. το ποσό που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει καταβάλει σαν αποζημίωση υπέρ της Διοργανώτριας
εταιρείας για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Οι Διοργανωτές στην περίπτωση αυτή θεωρούν το χώρο του περιπτέρου ελεύθερο και τον διαθέτουν όπως αυτοί νομίζουν. Στην
περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης, και ο Εκθέτης ενημερώσει εγγράφως την ακύρωση της συμμετοχής
του, το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει επιστρέφεται στο ακέραιο.
4.2 Η παραλαβή του περιπτέρου θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η διοργανώτρια και τουλάχιστον 9 ώρες πριν από την έναρξη της ‘Έκθεσης. Η παράδοση
του περιπτέρου θα γίνεται εφόσον ο Εκθέτης έχει τακτοποιήσει το κόστος συμμετοχής του με βάση την αίτηση συμμετοχής.
4.3. Ο εκθέτης πρέπει να προσέρχεται στο περίπτερό του 15 λεπτά πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρεί 30 λεπτά μετά την λήξη της, και ρητώς να παραμένει για όλες
τις ώρες και ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση για την σωστή εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία της έκθεσης.
4.4 Στο κόστος ενοικίου για τον Εκθέτη περιλαμβάνονται δαπάνες που θα καταβληθούν από τους Διοργανωτές για την λειτουργία της έκθεσης. Τυχόν δαπάνες του εκθέτη για
την τροποποίηση του περιπτέρου του, βαρύνουν τον ίδιο και δεν συνεπάγονται επ’ ουδενί λόγω μείωσης της τιμής συμμετοχής. Η πληρωμή για τη μεταφορά των εκθεμάτων
προς και από το περίπτερο, η παραλαβή τους, η εγκατάσταση και η διακόσμηση τους, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη.
4.5 Ο Εκθέτης υποχρεούνται να κάνει χρήση του περιπτέρου που δεν θα φθείρει, ή μεταβάλει την κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Το περίπτερο είναι ιδιοκτησία του
Διοργανωτή ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με την εκτίμηση του αρμοδίου τεχνικού συμβούλου του, για οποιαδήποτε ζημία αυτών προερχόμενη
από την έκθεση των προϊόντων του Εκθέτη ή γενικότερα τα εκθέματα του ή των εκπρόσωπων του.
4.6 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βιδών, καρφιών και άλλων ομοειδών αντικειμένων στα προϊόντα, και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Εκθεσιακού χώρου, καθώς και
στα περίπτερα χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά ή διαστρέβλωση ο Εκθέτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης της
ζημιάς.
4.7 Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση κατασκευών εντός του εκθεσιακού χώρου χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διοργανωτή γενικότερα, αλλά και με τρόπο που να δημιουργούν
πρόβλημα σε άλλους εκθέτες.
4.8 Ο Εκθέτης μπορεί να διαθέσει στον χώρο του Διοργανωτή ειδικής κατασκευής περίπτερο ή π.χ. ψυγείο, έχει όμως την υποχρέωση να καλύψει τα επιπλέον έξοδα χρήσης
(ηλεκτρικό ρεύμα) και να δώσει στους Διοργανωτές, τα σχέδια της κατασκευής, τις οδηγίες χρήσεως, καθώς και τυχόν πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της κατασκευής ή του
ψυγείου, εφόσον το ζητήσουν οι Διοργανωτές.
4.9 Ο Εκθέτης πρέπει να τοποθετεί τα προϊόντα ή άλλα εκθέματα αυστηρά στο χώρο που του έχει διατεθεί. 
4.10 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Διοργανωτή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τυχόν εκτεθειμένα οχήματα - μηχανήματα – προϊόντα,
ώστε να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για επιδείξεις από τους χειριστές των μηχανημάτων – προϊόντων ή των επισκεπτών της έκθεσης. Οι Διοργανωτές έχουν το
δικαίωμα να σταματήσουν τη λειτουργία μηχανημάτων – προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος η ενοχλεί άλλους εκθέτες.
4.11 Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ΑΚΟΜΑ και ΑΠΟΒΟΛΗΣ από την Έκθεση, Εκθέτη που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των Διοργανωτών, και με την εν γένει
συμπεριφορά του δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους εκθέτες και στη προβολή των αντίστοιχων προϊόντων τους, καθώς και στην ομαλή λειτουργία της έκθεσης.
4.12 Με τη λήξη της μίσθωσης του περιπτέρου, οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα εκθέματα και τα υλικά διακόσμησης από το χώρο το αργότερο εντός δύο (3)
ωρών από την λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν εγκαίρως, οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα να τα μεταφέρουν και να τα αποθηκεύσουν με δαπάνες των
εκθετών. Σε καμία περίπτωση ο Εκθέτης δεν μπορεί να αξιώσει οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση για εκθέματα ή υλικά που είχε στο περίπτερο του και δεν μερίμνησε για την
μεταφορά τους.
4.13 Ο Εκθέτης γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι διπλανά ή μπροστινά του περίπτερα μπορεί να μισθωθούν από ανταγωνιστές του, γεγονός για το οποίο δεν φέρει
καμία ευθύνη η διοργανώτρια εταιρεία.
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
5.1 Οι Εκθέτες θα πρέπει να καλυφθούν με δικά τους ασφαλιστικά συμβόλαια έναντι οποιουδήποτε κινδύνου, όπως για τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές από πυρκαγιά
ή φυσικά φαινόμενα, από εκρήξεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες αιτίες και γενικά κάθε ζημία σε βάρος προσώπων, εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εμπορευμάτων δεν
μπορεί να καταλογισθεί σε βάρος των οργανωτών.
5.2 Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αποζημίωσης του Εκθέτη ή οποιουδήποτε τρίτου για περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που μπορεί να προκληθεί σε
πρόσωπα, εκθέματα ή εμπορεύματα από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Έκθεση.
5.3 Ο Διοργανωτής σε καμία περίπτωση δεν είναι θεματοφύλακας των εισαχθέντων στους χώρους που έχουν νοικιαστεί και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κλοπές, απώλειες
ή ζημιές που μπορούν να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία.
5.4 Αν ο Εκθέτης το κρίνει απαραίτητο έχει τη δυνατότητα να μεριμνήσει με δικό του κόστος για την ασφάλιση των προϊόντων του που εκτίθενται στην Έκθεση ή ακόμη και
διαθέσει πρόσθετο άτομο/άτομα για την φύλαξη των προϊόντων του/των περιπτέρων του.
6. ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
6.1 Σε περίπτωση που η έκθεση, διακόψει την λειτουργία της προσωρινώς ή ολικώς για λόγους ανωτέρας βίας (πανδημία Covid-19, θεομηνία, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα,
κατάσταση έκτακτης ανάγκης) ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ενέργεια η παράλειψη της οργανώτριας, συμφωνείται ότι οι εκθέτες ουδεμία αξίωση ή
απαίτηση έχουν όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή καταβληθέντος ποσού.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Πέρα από την προκαταβολή και την παραλαβή του περιπτέρου, ο τρόπος πληρωμής για τους εκθέτες θα είναι ημερησίως.
7.1 Ο εκθέτης υποχρεούται να τηρεί το συμφωνημένο ημερήσιο τρόπο πληρωμής. 
7.2 Ο εκθέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την λήξη της Έκθεσης, δηλαδή μέχρι την 09/04/23.
7.3 Στην περίπτωση που ο Εκθέτης δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο καθίσταται από την επομένη της λήξης της έκθεσης, ήτοι από 10/04/23, υπερήμερος και χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη όχληση για την περιέλευσή του σε υπερημερία, με όλες τις σχετικές συνέπειες το δε ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο, εκκαθαρισμένο και απαιτητό , ο δε
διοργανωτής θα μπορεί να επιδιώξει την είσπραξή και με βάση το παρόν. 
8. ΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
8.1 Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό , που συμφωνείται αορίστου χρόνου, τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της.
8.2 Οι Εκθέτες και το προσωπικό, που θα απασχολήσουν άμεσα ή έμμεσα, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον κανονισμό και τους όρους συμμετοχής του παρόντος.
8.3 Ρητώς συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που πιθανό θα προκύψει μεταξύ Εκθέτη και των Διοργανωτών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
8.4 Ο Εκθέτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού τους οποίους υποχρεούται να τηρεί και οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται μόνον εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε έκαστος των συμβαλλομένων από ένα (1), το δε
τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟY.
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