
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

η11

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ  (ανά τετραγωνικό μέτρο) 
Τύπος περιπτέρου Κόστος Κράτηση χώρου έως  

14 / 08 / 2019: 
Έκπτωση 10% 

Εσωτερικός χώρος με δομή,  
για επιχειρήσεις μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 

έως 14 τ.μ. : 25 €/τ.μ. 
από 15 έως 24 τ.μ. : 23,75 
από 25 τ.μ. & άνω 22,50  

Εσωτερικός χώρος με δομή,  
για επιχειρήσεις μη μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 

32 €/τ.μ Κράτηση χώρου έως  
14 / 08 / 2019: 30 €/τ.μ 

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα 500 watt & ο βασικός φωτισμός 
(1 spot 100 watt ανά 3 τ.μ.) 

Τύπος περιπτέρου Κόστος Κράτηση χώρου έως  
14 / 08 / 2019: 13 €/τ.μ Εσωτερικός χώρος χωρίς δομή,  

για επιχειρήσεις μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 
14 €/τ.μ 

Εσωτερικός χώρος χωρίς δομή,  
Για επιχειρήσεις μη μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 

16 €/τ.μ Κράτηση χώρου έως  
14 / 08 / 2019: 15 €/τ.μ 

* Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα  

23 ΕΩΣ 28/09/2022

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο : 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Επωνυμία: Δραστηριότητα: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

Διεύθυνση: Πόλη:                                Τ.Κ.   

Τηλέφωνο:                        Φαξ: 

E-mail                            Website 

Υπεύθυνος Συμμετοχής: Κινητό: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ : 

 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Επωνυμία: 

Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:                                                                  Φαξ: 

Ιστοσελίδα:                                                                 E-mail: 

 

Τύπος περιπτέρου Κόστος Κράτηση χώρου έως  

14/08/2022: 13 €/τ.μ Εσωτερικός χώρος χωρίς δομή,  

για επιχειρήσεις μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 
14 €/τ.μ 

Εσωτερικός χώρος χωρίς δομή,  

για επιχειρήσεις μη μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 
16 €/τ.μ Κράτηση χώρου έως  

14 / 08 / 2022: 15 €/τ.μ 

 * Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜ
2 ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 
 

     

 *Επιπλέον ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (φώτα, πρίζες κλπ) ή κατασκευαστικός εξοπλισμός (βιτρίνες, ράφια κλπ) χρεώνεται εξτρά

Τρόπος πληρωμής 

· Εξόφληση μέχρι 25 - 09-2022   ή με επιταγή λήξεως 3 
μηνών από το πέρας της διοργάνωσης. 

· Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω ο 
διοργανωτής δικαιούται να μην παραχωρήσει το 
περίπτερο, να αξιώσει την καταβολή ολόκληρης της 
αξίας συμμετοχής στην εκθεσιακή δραστηριότητα και 
να αναζητήσει κάθε ζημιά της. 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία:……………………………. 

 
Με την υπογραφή της δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε την επιθυμία συμμετοχής μας στην εκθεσιακή δραστηριότητα,
τα ακριβή στοιχεία τιμολόγησης και την αποδοχή των όρων εσωτερικού κανονισμού συμμετοχής.
Παρακαλούμε το παρόν να υπογραφεί, να σφραγιστεί & να αποσταλεί με φαξ στο 23510 25124 ή με e-mail  .info@champier.gr

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ  (ανά τετραγωνικό μέτρο) 

Τύπος περιπτέρου Κόστος Κράτηση χώρου έως  

14/08/2022: 

Έκπτωση 10% 
Εσωτερικός χώρος με δομή,  

για επιχειρήσεις μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 
έως 14 τ.μ. : 25 €/τ.μ. 

από 15 έως 24 τ.μ.: 23,75 €/τ.μ. 

από 25 τ.μ. & άνω: 22,50 €/τ.μ. 

Εσωτερικός χώρος με δομή,  

για επιχειρήσεις μη μέλη Επιμελητηρίου Πιερίας 
32 €/τ.μ Κράτηση χώρου έως  

14/08/2022: 30 €/τ.μ 

 * Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 1 γραφείο, 3 καρέκλες, 1 πρίζα 500 watt & ο βασικός φωτισμός (1 spot 100 watt ανά 3 τ.μ.)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΙΤΛΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ηα) Η «11  ΕΒΕΠ – ΚΜ 2022» συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Πιερίας, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Δήμο Κατερίνης 
από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2022, στον οικισμό Ανδρομάχης του Δήμου Κατερίνης. 
β) Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρόνο και το ωράριο λειτουργίας της εκθεσιακής δραστηριότητας, χωρίς να 
δημιουργείται καμία αξίωση από τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε ζημία. Ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής για τους ανωτέρω 
λόγους δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο συμμετέχων προβεί σε έγγραφη ένσταση εντός περιόδου 2 εβδομάδων από την γνωστοποίηση της 
αλλαγής.
γ) Σε περίπτωση που ο διοργανωτής κρίνει ότι δεν θα διεξαχθεί η ανωτέρω Εκθεσιακή Δραστηριότητα, τότε επιστρέφει στον συμμετέχοντα 
την προκαταβολή και κάθε αξιόγραφο που έχει παραδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία άλλη αξίωση ή δικαίωμα διατηρούν οι 
συμμετέχοντες από τον διοργανωτή. 
δ) Τα περίπτερα λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκθεσιακής Δραστηριότητας.
ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να λάβει μέρος στην Εκθεσιακή Δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει έντυπο δήλωσης συμμετοχής και 
να καταβάλει την συμφωνηθείσα προκαταβολή. Με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους όρους 

ηςτου παρόντος κανονισμού και των τεχνικών οδηγιών και υποχρεώνεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση και στο χώρο της «11  ΕΒΕΠ-ΚΜ 
2022». 
Στο αναφερόμενο στη δήλωση συμμετοχής ενοίκιο του χώρου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του διοργανωτή για την κατασκευή, 
οργάνωση και λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Τυχόν δαπάνες του συμμετέχοντα για τροποποίηση του χώρου, κατόπιν 
έγκρισης του διοργανωτή, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτόν, αποκλεισμένης κάθε αξίωσης έναντι του διοργανωτή για συμμετοχή 
στην σχετική δαπάνη (π.χ μείωση του μισθώματος κλπ)
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε βάρος του διοργανωτή ή οποιουδήποτε τρίτου, απορρέουσας από ενέργεια του 
συμμετέχοντος, υποχρεούται σε άμεση και πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ζημιάς του παθόντος.
Η δαπάνη μεταφοράς, εγκατάστασης και τοποθέτησης των προϊόντων, προς και από το περίπτερο βαραίνει αποκλειστικά τον 
συμμετέχοντα. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε ενδεχόμενη ζημία υποστεί κατά την διαδικασία μεταφοράς, εγκατάστασης 
και τοποθέτησης των προϊόντων.
Το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής για την διαμόρφωση του χώρου αποτελούν περιουσία του και συνεπώς δεν 
υπάρχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σ΄αυτά (βίδωμα, κάρφωμα, χρήση ταινίας διπλής όψεως ή οποιαδήποτε υλικού που μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στην δομή του περιπτέρου).
Οι θέσεις μισθώνονται αποκλειστικά στον συμμετέχοντα ή τους αντιπροσώπους του και δεν επιτρέπεται να υπομισθώσει ή η 
καθοιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήση αυτών σε τρίτα πρόσωπα.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωση προς τον διοργανωτή ως εξής από πλευράς συνεπειών: α) Δύο (2) μήνες πριν την 
έναρξη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας επιστρέφεται η προκαταβολή, β) Ένα μήνα πριν την λειτουργία της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, 
παρακρατείται η προκαταβολή και γ) στο χρονικό διάστημα 15 ημερών πριν από το άνοιγμα της εκδήλωσης απαιτείται και το υπόλοιπο της 
αποζημίωσης χρήσης του χώρου, εκτός αν ο χώρος διατεθεί σε άλλο ενδιαφερόμενο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
α) Ο ελάχιστος στεγασμένος χώρος που μπορεί να ζητηθεί ανέρχεται σε 6 τ.μ.
β) Οι χώροι τίθενται στη διάθεση των συμμετεχόντων δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της Εκθεσιακής Δραστηριότητας
γ) Όλες οι εργασίες διακόσμησης εγκατάστασης και τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να έχουν τελειώσει, το αργότερα το μεσημέρι της 
παραμονής της Εκθεσιακής Δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή του χώρου, 24 ώρες 
πριν από το άνοιγμα της εκδήλωσης, ο χώρος μπορεί να παραχωρηθεί σε άλλο ενδιαφερόμενο.
δ) Οι χώροι παραδίδονται στον διοργανωτή μια (1) ημέρα μετά τη λήξη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας, στην κατάσταση που έχουν 
παραληφθεί. Ζημιές που θα διαπιστωθούν κατά την παράδοση και προέρχονται από τους συμμετέχοντες θα χρεωθούν.
ε) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο το εσωτερικό του περιπτέρου που τους έχει παραχωρηθεί και απαγορεύεται να 
τοποθετούν προϊόντα, διακοσμητικά ή να διανέμουν διαφημιστικά έντυπα σε κοινόχρηστους χώρους.
στ) Η καταχώρηση των στοιχείων στον κατάλογο των συμμετεχόντων, ολοκληρώνεται 15 ημέρες πριν την έναρξη της Εκθεσιακής 
Δραστηριότητας.  
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
α) Στο χώρο της Εκθεσιακής Δραστηριότητας επιτρέπεται η σύναψη εμπορικών πράξεων με βάση τα προϊόντα – δείγματα που 
αναγράφονται στη δήλωση συμμετοχής.
β) Λιανικές πωλήσεις δεν επιτρέπονται.
γ) Στους συμμετέχοντες επιτρέπεται η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων μόνο μέσα στο περίπτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν 
παρενοχλούνται γειτονικοί συμμετέχοντες με θορύβους κλπ
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
α) Το Επιμελητήριο Πιερίας τηρεί και επεξεργάζεται το προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, που είναι απαραίτητα για τη 

ηδιεκπεραίωση της συμμετοχής τους στην «11  ΕΒΕΠ 2022». Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα θα διαβιβαστούν για τη 
δημιουργία του προωθητικού υλικού και του εξοπλισμού των περιπτέρων.
β) Η διοργάνωση περιλαμβάνει φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση. Για ερωτήσεις και αντιρρήσεις αποστείλετε μήνυμα στο e-mail: 
info@champier.gr
γ) Το Επιμελητήριο Πιερίας θα διατηρήσει τα δεδομένα έως την λήξη της διοργάνωσης και θα τηρήσει αρχειακό υλικό. Μπορείτε να 
ενημερωθείτε εκτενέστερα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Επιμελητήριο και να ασκήσετε τα δικαιώματά 
σας, ανατρέχοντας στην Πολιτική Προστασίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα μας http://www.champier.gr. 
δ) Εάν συμμετέχετε ως μη μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό 
υλικό τσεκάροντας εδώ  
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