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Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα  θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για θέματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία 
της έκθεσης και για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρούμε για τη διασφάλιση 
της υγείας όλων μας.

  1. Είσοδος στο Εκθεσιακό κέντρο

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την έναρξη της κατασκευής των περιπτέρων είναι απαραίτητο να μας
 αποστείλετε λίστα με το προσωπικό της εταιρείας σας που θα βρίσκεται στο χώρο του
 εκθεσιακού κέντρου κατά τις ημέρες της προετοιμασίας και της αποξήλωσης στο
 e-mail support@rota.gr, το αργότερο μέχρι τις 23 Ιουνίου 2021.

Το προσωπικό σας και το προσωπικό των υπεργολάβων σας για την είσοδο του στο εκθεσιακό κέντρο θα 
πρέπει να φέρει επάνω στα ρούχα του σε εμφανές σημείο κάρτα εισόδου που θα του έχετε προμηθεύσει 
με το όνομα της εταιρείας σας και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου. Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά 
υπόδειγμα κενό και πάνω σε αυτό θα συμπληρώσετε τα καρτελάκια των εργαζομένων σας (σελ. 8).
Eίναι απαραίτητο το προσωπικό να έχει πάντα μαζί του τις κάρτες εισόδου. Η μη επίδειξη τους θα 
συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου στον εκθεσιακό χώρο.
Για την είσοδο στην έκθεση θα γίνεται ταυτοποίηση με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Η είσοδος στην έκθεση θα γίνεται από το Lobby 1.
Η είσοδος των φορτηγών περιμετρικά των αιθουσών θα γίνεται μόνο με την παρουσία του οδηγού για 
λόγους ασφαλείας και ελέγχου. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση περιμετρικά των αιθουσών. Τα οχήματα θα 
απομακρύνονται άμεσα μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

2. Μέτρα προστασίας COVID-19

Μέτρα Προστασίας για την είσοδο στο εκθεσιακό κέντρο:
•  Eπίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή
•  Επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) ή self-test ή    
    ότι είναι απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων αρχών κατά την περίοδο  
    διεξαγωγής της έκθεσης www.defea.gr/covid-19 
•  Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής
στο εκθεσιακό κέντρο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κατασκευαστικές εργασίες των περιπτέρων, όπως βαψίματα,  κοψίματα, τρίψιμο,
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το Σάββατο 10/7.
Εκτός του ωραρίου προετοιμασίας απαγορεύεται η παραμονή εκθετών και συνεργείων στον
εκθεσιακό χώρο. 

07:00-20:00

07:00-23:00

09:00-17:00

4. Κατασκευή περιπτέρων

    Οδηγίες για την κατασκευή περιπτέρων
•  Η κατασκευή των περιπτέρων σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3μ..
•  Για κατασκευή έως 3μ. θα πρέπει να αποστέλλεται στην τεχνική Εταιρεία EXPOWORK υπεύθυνη 
    δήλωση (Υπόδειγμα 1) για την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής  
    υπογεγραμμένη από τον εκθέτη.
•  Για  κατασκευή ή στοιχεία του περιπτέρου που υπερβαίνουν τα 3μ. ύψος,  απαιτείται έγγραφη έγκριση  
    από την Διοργανώτρια Εταιρεία και ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην Διοργανώτρια 
    Εταιρεία σχέδια των όψεων του περιπτέρου προς έγκριση. Μετά την έγγραφη έγκριση από την    
    Διοργανώτρια Εταιρεία ο εκθέτης υποχρεούται να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) 
    υπογεγραμμένη από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό το αργότερο 1μήνα πριν την έναρξη της 
    παραχώρησης χρήσης του χώρου, με την οποία θα πιστοποιεί την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια
    της εν λόγω κατασκευής.
•  Απαγορεύεται αυστηρά το τρίψιμο των περιπτέρων χωρίς τη χρήση αποτελεσματικής απορροφητικής 
    σκούπας, λόγω της υποχρεωτικής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού της αίθουσας. Οι εργασίες 
    τριψίματος θα διακόπτονται αμέσως αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
•  Στα περίπτερα ειδικής κατασκευής 3 ή 4  όψεων στον σχεδιασμό τους θα πρέπει να προβλέπεται   
    σε κάθε πλευρά άνοιγμα 2μ. ανάμεσα σε βιτρίνες ή προθήκες εκθεμάτων. Σε κάθε περίπτωση η όψη  
    της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, πρέπει πάνω από τα 2,5μ. να είναι επίπεδη και  
    βαμμένη με υπόλευκο χρώμα. Η συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να γίνει έγκαιρα και πριν από το   
    βάψιμο της υπόλοιπης κατασκευής, ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση στα γειτνιάζοντα  
    περίπτερα.

Κατά τη προετοιμασία, τη λειτουργία και την αποξήλωση της έκθεσης, απαγορεύονται τα κάτωθι:
•  Η κατασκευή διώροφων περιπτέρων.
• Η χρήση γυψοσανίδας σε ολόκληρο ή μέρος του περιπτέρου.

•  Η κάλυψη πυροσβεστικών στοιχείων Π.Φ και πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στο περίπτερο.
•  Το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά και οποιοδήποτε 
    άλλο δομικό στοιχείο.
•  Η τοποθέτηση επιγραφών, προβολέων, ραφιών, εμπορευμάτων στους κοινόχρηστους διαδρόμους 
    εξωτερικά των ορίων του περιπτέρου.
•  Η χρήση των wc ή άλλων χώρων για τον καθαρισμό πινέλων και άλλων αντικειμένων. Για τις εργασίες   
    αυτές υπάρχουν ειδικοί βιομηχανικοί νιπτήρες σε κάθε αίθουσα.
•  Η εκτέλεση εργασιών όπως η κοπή ξύλων, κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων και υλικών που μπορούν
    να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο δεν επιτρέπονται.
•  Μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρήση μπορούν να πραγματοποιηθούν εξωτερικά
    των αιθουσών. 
•  Η εναπόθεση κατασκευών, διακοσμητικού υλικού, εμπορευμάτων και η εκτέλεση προπαρασκευαστικών 
    εργασιών σε άλλα περίπτερα, στους τοίχους ή στους διαδρόμους της έκθεσης.
•  Κάθε παρέμβαση ή σύνδεση στα δίκτυα υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση   
    της Τεχνικής εταιρείας.
•  Το κρέμασμα οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία των αιθουσών
    ή τα δίκτυα υπηρεσιών που αναπτύσσονται παράλληλα με την οροφή.
•  Η χρήση ταινιών διπλής όψης απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί  
    τοποθέτηση χαρτοταινίας.
•  Το τρύπημα και το βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής.

(Επιτρέπεται μόνο η είσοδος
των εμπορευμάτων
και διακοσμητικές εργασίες)

Ημερομηνία

Δευτέρα 5/7 

Τρίτη 6/7

Τετάρτη 7/7

Πέμπτη 8/7

Παρασκευή 9/7

Σάββατο 10/7

Κυριακή 11/7

Δευτέρα 12/7

3. Ωράριο για τις ημέρες προετοιμασίας της έκθεσης

Ώρες
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5. Ειδικές οδηγίες σχεδιασμού λόγω Covid – 19

    Οδηγίες για την κατασκευή περιπτέρων
•  Η κατασκευή των περιπτέρων σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3μ..
•  Για κατασκευή έως 3μ. θα πρέπει να αποστέλλεται στην τεχνική Εταιρεία EXPOWORK υπεύθυνη 
    δήλωση (Υπόδειγμα 1) για την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής  
    υπογεγραμμένη από τον εκθέτη.
•  Για  κατασκευή ή στοιχεία του περιπτέρου που υπερβαίνουν τα 3μ. ύψος,  απαιτείται έγγραφη έγκριση  
    από την Διοργανώτρια Εταιρεία και ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην Διοργανώτρια 
    Εταιρεία σχέδια των όψεων του περιπτέρου προς έγκριση. Μετά την έγγραφη έγκριση από την    
    Διοργανώτρια Εταιρεία ο εκθέτης υποχρεούται να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2) 
    υπογεγραμμένη από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό το αργότερο 1μήνα πριν την έναρξη της 
    παραχώρησης χρήσης του χώρου, με την οποία θα πιστοποιεί την τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια
    της εν λόγω κατασκευής.
•  Απαγορεύεται αυστηρά το τρίψιμο των περιπτέρων χωρίς τη χρήση αποτελεσματικής απορροφητικής 
    σκούπας, λόγω της υποχρεωτικής λειτουργίας του συστήματος εξαερισμού της αίθουσας. Οι εργασίες 
    τριψίματος θα διακόπτονται αμέσως αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
•  Στα περίπτερα ειδικής κατασκευής 3 ή 4  όψεων στον σχεδιασμό τους θα πρέπει να προβλέπεται   
    σε κάθε πλευρά άνοιγμα 2μ. ανάμεσα σε βιτρίνες ή προθήκες εκθεμάτων. Σε κάθε περίπτωση η όψη  
    της κατασκευής που γειτνιάζει με άλλα περίπτερα, πρέπει πάνω από τα 2,5μ. να είναι επίπεδη και  
    βαμμένη με υπόλευκο χρώμα. Η συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να γίνει έγκαιρα και πριν από το   
    βάψιμο της υπόλοιπης κατασκευής, ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση στα γειτνιάζοντα  
    περίπτερα.

Κατά τη προετοιμασία, τη λειτουργία και την αποξήλωση της έκθεσης, απαγορεύονται τα κάτωθι:
•  Η κατασκευή διώροφων περιπτέρων.
• Η χρήση γυψοσανίδας σε ολόκληρο ή μέρος του περιπτέρου.

•  Η κάλυψη πυροσβεστικών στοιχείων Π.Φ και πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στο περίπτερο.
•  Το τρύπημα, το κάρφωμα και το βάψιμο στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά και οποιοδήποτε 
    άλλο δομικό στοιχείο.
•  Η τοποθέτηση επιγραφών, προβολέων, ραφιών, εμπορευμάτων στους κοινόχρηστους διαδρόμους 
    εξωτερικά των ορίων του περιπτέρου.
•  Η χρήση των wc ή άλλων χώρων για τον καθαρισμό πινέλων και άλλων αντικειμένων. Για τις εργασίες   
    αυτές υπάρχουν ειδικοί βιομηχανικοί νιπτήρες σε κάθε αίθουσα.
•  Η εκτέλεση εργασιών όπως η κοπή ξύλων, κομπρεσέρ βαφής, μηχανημάτων και υλικών που μπορούν
    να προκαλέσουν φθορές ή βλάβες στο εκθεσιακό κέντρο δεν επιτρέπονται.
•  Μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρήση μπορούν να πραγματοποιηθούν εξωτερικά
    των αιθουσών. 
•  Η εναπόθεση κατασκευών, διακοσμητικού υλικού, εμπορευμάτων και η εκτέλεση προπαρασκευαστικών 
    εργασιών σε άλλα περίπτερα, στους τοίχους ή στους διαδρόμους της έκθεσης.
•  Κάθε παρέμβαση ή σύνδεση στα δίκτυα υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση   
    της Τεχνικής εταιρείας.
•  Το κρέμασμα οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία των αιθουσών
    ή τα δίκτυα υπηρεσιών που αναπτύσσονται παράλληλα με την οροφή.
•  Η χρήση ταινιών διπλής όψης απευθείας στα υλικά της δομής αν δεν προηγηθεί  
    τοποθέτηση χαρτοταινίας.
•  Το τρύπημα και το βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής.

•  Απαγορεύεται η κατασκευή κλειστών περιπτέρων.
•  Οι οροφές στους χώρους συναντήσεων και γραφείων θα  πρέπει να αφήνονται      
    εντελώς ανοιχτές για να διασφαλίζεται επαρκής αερισμός.
•  Ο σχεδιασμός των περιπτέρων θα πρέπει να εξασφαλίζει όσο το δυνατό
    περισσότερους ανοικτούς χώρους
•  Σε όσα περίπτερα υπάρχουν τραπέζια συναντήσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται
    τα μέτρα σχετικά με τις αποστάσεις
•  Ενημερώστε τους συνεργάτες, τους υπεργολάβους σας και όσους συμμετέχουν
    στη κατασκευή του περιπτέρου για τα παραπάνω, ώστε να γνωρίζουν τις νέες διαδικασίες.
•  Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στην αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση στους    
    κανονισμούς προστασίας και υγιεινής.
•  Απαγορεύεται κατά την προετοιμασία η άσκοπη κίνηση πέρα από τον χώρο κατασκευής περιπτέρου.

6. Αναρτήσεις

•  Η εταιρεία Expowork AE έχει την αποκλειστική διαχείριση της υπηρεσίας ανάρτησης.
•  Οι εκθέτες δεν μπορούν να αναρτήσουν λάβαρα και ειδικές κατασκευές, παρά μόνο απευθυνόμενοι   
    στη Τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου.
•  Oι αναρτώμενες σημάνσεις ή κατασκευές του κάθε περιπτέρου πρέπει να έχουν ελάχιστη απόσταση
    2μ. από την περίμετρο του ίχνους του περιπτέρου. 
    Σε περιπτώσεις αναρτώμενων σημάνσεων ή κατασκευών, αυτές θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
    απόσταση 1μ. από το ανώτερο σημείο της κατασκευής του περιπτέρου. Επίσης ορίζεται ως μέγιστο    
    επιτρεπόμενο ύψος των αναρτώμενων σημάνσεων ή κατασκευών τα 6μ. στις Αίθουσες 1, 2 και 3
    και τα 7μ. στην Αίθουσα 4.

Για αναρτήσεις ή ειδικές κατασκευές απευθυνθείτε μέχρι 15 Ιουνίου στην τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού.
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8. Αναρτήσεις7. Ηλεκτρολογικές Εργασίες

8. Αποξήλωση έκθεσης

9. Απορρίμματα από την  Κατασκευή του Περιπτέρου

10. Εξοπλισμός Περιπτέρων - Τεχνικές Υπηρεσίες

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκθέτη η αποκομιδή και απομάκρυνση της κατασκευής του περιπτέρου 
μετά το πέρας της έκθεσης.

Ο εκθέτης επιβαρύνεται με την χρέωση και τις κυρώσεις που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση
με τον ανωτέρω κανόνα, καθώς τα απορρίμματα μπορούν να αποτελέσουν εστία φωτιάς.

Επίσημη Τεχνική εταιρεία του εκθεσιακού κέντρου και της έκθεσης είναι η EXPOWORK AE. 

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες Expowork:
•  Κατασκευή περιπτέρων δομής.
•  Παροχή Ρεύματος.
•  Υπηρεσίες ανάρτησης.
•  Παροχή νερού και αποχέτευσης.
•  Τηλέφωνα
•  Internet.

Κάθε ηλεκτρολογική εργασία από τον εκθέτη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με 
ευθύνη του εκθέτη.

Ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος του περιπτέρου υποχρεούται όπως συμπληρώσει και παραδώσει στην 
Τεχνική Εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού του περιπτέρου, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο της αδείας του, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ηλεκτροδότηση του περιπτέρου (Υπόδειγμα 3). 

Για λόγους ασφαλείας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή 
σημεία, με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης του εκθεσιακού κέντρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την Πέμπτη 15/7, ημέρα κλεισίματος της έκθεσης, δεν επιτρέπεται η προσέγγιση 
αυτοκινήτων περιμετρικά των αιθουσών. Τα ευαίσθητα εκθέματα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
οπτικοακουστικά συστήματα) επιτρέπεται να μεταφερθούν μετά το πέρας της έκθεσης μόνο
κατόπιν αδείας από την Διοργανώτρια Εταιρεία και η μεταφορά τους θα γίνεται από το Lobby 1.

H παραμονή των εκθετών στα περίπτερα επιτρέπεται μέχρι τις 20:00.

Η αποξήλωση της έκθεσης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/7 στις 08:00 έως τις 21:00  και μόνο 
παρουσία του εκθέτη. 

Η αποξήλωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Σάββατο 17/7 από τις 08:00 έως τις 18:00.
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12. Καθαρισμός

Τα συνεργεία καθαρισμού περιπτέρων ειδικής κατασκευής μπορούν να εργάζονται καθημερινά από τις 
18:00-22:00. Δεν θα επιτρέπεται η παραμονή και εργασία των συνεργείων πέραν αυτού του ωραρίου.

11. Αποθηκευτικός χώρος

Σε περίπτωση που χρειάζεστε αποθηκευτικό χώρο μπορείτε να απευθύνεστε στον επίσημο συνεργάτη 
της έκθεσης, την εταιρεία MTS στα τηλέφωνα 210 9902990-991, 6936510129.

13. Συνοπτικός Πίνακας - Χρονοδιάγραμμα

Αποστολή λίστας με τα ονόματα του προσωπικού ........... Μέχρι 23 Ιουνίου 2021
στο e-mail support@rota.gr

Προαιρετικές Υπηρεσίες Expowork:
•  Ενοικίαση επίπλων.

•  Μοκέτα.

•  Καθαρισμός περιπτέρων. 

•  Ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων.

•  Φύλαξη.

Όλα τα μέτρα που αναφέρονται ισχύουν με βάση την τρέχουσα νομοθεσία και μπορούν
να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή.Με την πεποίθηση ότι θα προσαρμοστούμε
όλοι στις νέες συνθήκες, σας ευχόμαστε καλή αρχή με αισιοδοξία, δύναμη και ασφάλεια!

Ολοκλήρωση κατασκευαστικών εργασιών .......................... 10 Ιουλίου 2021 
βαψίματα, τριψίματα, κοψίματα
                                                                                           

Ολοκλήρωση εργασιών ............................................................ 11 Ιουλίου 2021 

Επιτρέπεται μόνο η είσοδος ...................................................... 12 Ιουλίου 2021
των εμπορευμάτων και διακοσμητικές εργασίες

Αποξήλωση ................................................................................... 16-17 Ιουλίου 2021

Για παραγγελίες υποχρεωτικών υπηρεσιών ........................Μέχρι 15 Ιουνίου 2021
Expowork, 2103542990, defea@expowork.gr 

Προετοιμασία έκθεσης ............................................................. 5-9 Ιουλίου 2021
Κατασκευή περιπτέρων

Το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί. Για πιθανές αλλαγές επισκεφτείτε το www.defea.gr/el/ekthetes/entypa-na-katevasete.
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18. Παράρτημα

KAΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

EXPO SERVICES AE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
............................................................................................................................................................................................

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
............................................................................................................................................................................................

13-15
July 2021

KAΡΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
............................................................................................................................................................................................

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
............................................................................................................................................................................................

13-15
July 2021
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Προς: Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών /  Expowork
 sales@expowork.gr ή στο fax: 2103542999
 Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo
 Έκθεση:                                     Οργανωτής: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗ

Ονοματεπώνυμo: 

Αρ. Δ.Α.Τ.:

Επωνυμία Εταιρείας:                                                                                              Α.Φ.Μ:

Διεύθυνση & Αρ. Έδρας:

Τηλέφωνο:                                                                                                                         Fax:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι:

1.  Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή.
2.  Συμμετέχω ως εκθέτης στην παραπάνω αναγραφόμενη εκδήλωση στο εκθεσιακό κέντρο
 METROPOLITAN EXPO
3.  Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του περιπτέρου μου με ίδια μέσα και η οποία δεν υπερβαίνει
 σε ύψος τα τρία (3) μέτρα.
4.  Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής
 και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού ή τρίτων,
 καθώς και για την αποτροπή ζημιών.
5.  Εγγυούμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής του περιπτέρου μου
 και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν
 σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα
 για όποια ζημία, φθορά ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω κατασκευής.
6.  Θα διατηρήσω απόλυτα προσβάσιμες και εμφανείς όλες τις πυροσβεστικές φωλιές
 και τους πυροσβεστήρες του κτιρίου στο χώρο του περιπτέρου.
7.  Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας   
 Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών
 μου δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εξυπηρέτηση
 της τεχνικής εταιρίας Expowork.

V. 1809.1

ΕΚΘΕΣΗ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

/      /  21
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Προς:  ROTA ΑΕ
 Tηλ.: 2111801801
 Ε-mail: support@rota.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμo: 

‘Ονομα:

Αρ. Μητρώου ΤΕΕ: 

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:                                                     Κινητό:                                             E-mai:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι:

1.  Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή.
2. Έχω καταθέσει στην εταιρεία ROTA AE σχέδια (όψεις) του περιπτέρου με σφραγίδα και υπογραφή.
3.  Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του παραπάνω αναγραφόμενου περιπτέρου στο
 εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
4.  Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής
 και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού ή τρίτων,
 καθώς και για την αποτροπή ζημιών.
5.  Εγγυούμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής του περιπτέρου μου
 και δηλώνω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν
 σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα
 για όποια ζημία, φθορά ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω κατασκευής.
6.  Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας   
 Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών
 μου δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εταιρία ROTA AE.

V. 1809.1

ΕΚΘΕΣΗ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

/      /  21



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου δηλώνω ότι:
1.  Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή.
2.  Eίμαι κάτοχος της προαναφερόμενης αδείας της οποίας η ισχύ δεν έχει αναστελεί για οποιονδήποτε λόγο.
3.  Η εν λόγω άδεια καλύπτει τις παρακάτω αναφερόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που πραγματοποίησα στο εκθεσιακό 
     κέντρο Metropolitan Expo, τις οποίες έχω εκτελέσει και ελέγξει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών   
 ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ισχύπυσα νομοθεσία,  ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την ασφαλή λειτουργία τους και την ορθή  
 επιλογή και τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών, ηλεκτρικών ασφαλειών και διαφορικών διακοπτών στους ηλεκτρονικούς 
 πίνακες και δίκτυά τους.
4.  Το σύνολο των εγκαταστάσεων δύναται να ηλεκτροδοτηθεί και εγγυώμαι για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους  
 και φέρω δε ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση προκληθεί από την εγκατάσταση αυτή.
6.  Ο κάτωθι υπογράφων, παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων   
 (ΕΕ 2016/679-GDPR), τη συγκατάθεση μου, για την τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία έγραψα ο ίδιος
 στο παρών έντυπο και παρέδωσα στην εξυπηρέτηση της τεχνικής εταιρίας Expowork.

V. 1809.1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣA/A ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ KW 

Επώνυμo: 

‘Ονομα:

Αρ. Αδείας Ηλ/κων Εγκαταστάσεων: 

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:                                                                                                              Fax:

ΕΚΘΕΣΗ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

/      /  21

Οδηγίες για κατασκευαστικές εταιρείες Ι DEFEA - Defence Exhibition Athens, 13-15 Iουλίου 2021

Προς: Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών /  Expowork
 sales@expowork.gr ή στο fax: 2103542999
 Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo
 Έκθεση:                                     Οργανωτής: 

11
..........................................................................................................................................................................................................................

Για λόγους ασφάλειας οι ηλεκτρολογικοί πίνακες των περιπτέρων πρέπει να τοποθετούνται
σε σημείο που να εξυπηρετεί την άμεση πρόσβαση από τους ηλεκτρολόγους της έκθεσης.
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