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Αίτηση Συµµετοχής

A: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παρακαλούµε συµπληρώστε µε κεφαλαία, όλα τα πεδία είναι απαραίτητα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ε-MAIL 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝO FAX

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συµπληρώστε εδώ τα στοιχεία τιµολόγησης.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                  FAX                                                         ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                             E-MAIL

@gmail com

Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΘΕΣΗ

Β: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Συμπληρώστε πως θέλετε να καταχωρηθείτε στην μετόπη του περιπτέρου.
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Βασική δομή, μετόπη με την επωνυμία της εταιρία σας, 1 γραφείο και 3 καθίσματα ανά 12 τ.μ., πρίζα σούκο 220 V και ένας κάλαθος αχρήστων.

Καβάλα __________________________________

Για τον Εκθέτη

ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ
Συμπληρώστε πως θέλετε να καταχωρηθείτε στον κατάλογο εκθετών.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ε: ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Παρακαλούμε συμπληρώστε με τον αριθμό του εκθεσιακού χώρου και τον τύπο περιπτέρου που επιθυμείτε
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Ομονοίας 50, 65 302 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.  2510 222212, Fax: 2510 835946 
www.chamberofkavala.gr

Προκαταβολή 50%. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
 5
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Παρακαλούμε δείτε το Παράρτημα 1.

Με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε 
να συμμετάσχουμε στην KAVALAEXPO 2022 και ότι αποδεχόμαστε τον  
Κανονισμό και τους Όρους Συμμετοχής (έντυπο 03). 
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Παράρτημα 1

Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Παρακαλούμε σημειώστε με x τις πρόσθετες παροχές που επιθυμείτε
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Βασική δομή, μετόπη με την επωνυμία της εταιρία σας, 1 γραφείο και 3 καθίσματα ανά 12 τ.μ., πρίζα σούκο 220 V και ένας κάλαθος αχρήστων.

Καβάλα _______________________________________ 

Για τον Εκθέτη

Με  την  υπογραφή  της  Αίτησης  Συμμετοχής  βεβαιώνουμε  ότι  επιθυμούμε 
 να  συμμετάσχουμε  στην  KAVALAEXPO   2022   και  ότι  αποδεχόμαστε τον 

Κανονισμό και τους Όρους Συμμετοχής (έντυπο 03). 

Ομονοίας 50, 65 302 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.  2510 222212, Fax: 2510 835946 
www.chamberofkavala.gr

ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διάσταση 0,72x0,80x0,60 

Διάσταση 0,72x1,20x0,80 

Διάσταση 0,72x1,40x0,80

Διάσταση 0,72x1,60x0,80 

Διάσταση 0,75x0,50x0,60 ΤΙΜΗ   € 25,00 
ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΤΙΜΗ   € 25,00 
ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΤΙΜΗ   € 15,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ   € 25,00 Μικρή  1,62x1,00x0,45 

Μεγάλη  1,80x0,80x0,35 

Με πόρτες  1,80x0,80x0,35 ΤΙΜΗ   € 30,00 
ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ   € 30,00 Διάσταση  1,00x1,20x0,30 

Διάσταση  1,00x0,90x0,30 ΤΙΜΗ   € 30,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΤεμάχιο σύνδεσης στρόγγυλο 1,00x0,30x0,30 ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 40,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ   € 15,00 Διάσταση  0,50x0,50x0,50 

Διάσταση  0,70x0,50x0,50 

Διάσταση  0,90x0,50x0,50 ΤΙΜΗ   € 15,00 
ΤΙΜΗ   € 15,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 20,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ   € 15,00 Μπλέ ύφασμα

Μπλέ ύφασμα (με ρόδες) 

Μεταπλαστική λευκή

Καφενείου

Άσπρες με ρόδες ΤΙΜΗ   €  5,00 
ΤΙΜΗ   €  5,00 

ΤΙΜΗ   €  5,00 
ΤΙΜΗ   € 20,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 15,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 25,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 20,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τραπέζι καφενείου

Βιτρίνα ορθογώνια 0,41x0,50x0,50 

Τραπεζάκι 0,41x0,50x0,50

Τραπέζι πάγκος  0,90x0,40x1,00 

Πάγκος(τραπέζι επιμελητηρίου)

Πάγκος (χρώματος κερασιά)

Συρτάρια (χωρίς κλείδωμα) 

Βιβλιοθήκες άσπρες με πόρτες και τζάμι ΤΙΜΗ   € 30,00 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ   € 30,00 
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Η διοίκηση του επιμελητηρίου Καβάλας διοργανώνει ετησίως έκθεση προϊόντων 
Βιομηχα-νίας – Βιοτεχνίας – Χειροτεχνίας και Εμπορίου και παροχής υπηρεσιών με την 
επωνυμία  «KAVALAEXPO». Στόχος μας είναι η προβολή των παραγόμενων προϊόντων 
και Υπηρεσι-ών της περιοχής μας τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο Βαλκανικό 
χώρο, την Νοτιανατολική Μεσόγειο και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

α. Η ημερομηνία και οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται κάθε φορά από την 
Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Καβάλας. 
β. Το Επιμελητήριο  έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρόνο και το ωράριο λειτουργίας 
της έκθεσης, χωρίς να δημιουργείται καμιά αξίωση, από εκθέτες ή ενδιαφερόμενους, για 
οποιαδήποτε ζημιά. Ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής για τους ανωτέρω λόγους δεν 
επιτρέπεται. 
γ. τα Περίπτερα των εκθετών λειτουργούν υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
έκθεσης.

Στην έκθεση επιτρέπεται να συμμετέχουν: 
α. Έλληνες και ξένοι παραγωγοί, που επιθυμούν να εκθέσουν τα προϊόντα. 
β. Έλληνες και ξένοι αντιπρόσωποι παραγωγών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, 
με την προϋπόθεση,  ότι θα δηλώσουν πλήρη στοιχεία του οίκου που εκπροσωπούν. 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που αναφερόμενοι παραγωγοί (οίκοι) έχουν περισσότε-
ρους από έναν αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή εξωτερικό, μπορούν να εκθέσουν τα 
προϊόντα τους στην έκθεση με όλους τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, 
τους οποίους πρέπει να εφοδιάσουν με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση. 
γ. Επίσημες ή ημιεπίσημες ξένες κρατικές συμμετοχές. 
δ. Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Φορείς, Επιστημονικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας. 
ε. Εκδοτικοί οίκοι, που οι εκδόσεις τους αφορούν θέματα σχετικά με τους κλάδους, που 
προβάλλει η έκθεση.

α. Κάθε εκθέτης, που θέλει να λάβει μέρος στην έκθεση, πρέπει να υποβάλλει στο 
Επιμελητήριο Καβάλας ειδικό έντυπο αίτησης συμμετοχής. 
β. Το Επιμελητήριο Καβάλας θα στείλει στον ενδιαφερόμενο γραπτή βεβαίωση 
αποδοχής της συμμετοχής του, μαζί με λεπτομέρειες σχετικές με τη μορφή και την 
έκταση του χώρου που του παραχωρήθηκε προς χρήση. 
γ. Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, ο εκθέτης υποχρεώνεται να συμμετάσχει 
στην εκδήλωση και στο χώρο που του καθορίστηκε από την Διεύθυνση του 
Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο, κατά τη κρίση του, και σύμφωνα πάντα με την 
κατηγορία των εκθεμάτων, θα καθορίσει τη θέση και την έκταση του περιπτέρου, 
ανάλογα με το πρόγραμμα διάθεσης των ΄χώρων και σε συνδυασμό με τη ζητούμενη 
στην αίτηση συμμετοχής εκθεσιακή επιφάνεια και εξοπλισμό. Το Επιμελητήριο δικαιούται 
να παραχωρήσει στον εκθέτη μικρότερη επιφάνεια από την αιτούμενη, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις συνθήκες που παρουσιάζονται κάθε φορά,  καθώς και από το όγκο των 
αιτήσεων συμμετοχής.  
δ. Απαγορεύεται η μερική η ολική υπεκμίσθωση του χώρου, ή η δωρεάν παραχώρηση 
του σε τρίτους από τον εκθέτη. 
ε. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Καβάλας μέχρι την 
ημερομηνία που αναγράφεται στην αίτηση και θεωρούνται εμπρόθεσμες. Τηρείται σειρά 
χρονικής προτεραιότητας.
στ.  Μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι 3 μέρες πριν το άνοιγμα της KAVALAEXPO 
κάθε αίτηση συμμετοχής που κατατίθεται θεωρείται εκπρόθεσμη, γίνεται δε δεκτή με 
επιφύλαξη και ικανοποιείται όταν και εφόσον υπάρχει επί πλέον χώρος. Το ίδιο ισχύει και 
για τις συμπληρωματικές αιτήσεις για επιπλέον χώρο. 
ζ. Ο εκθέτης θα προκαταβάλλει το 50% της οικονομικής του υποχρέωσης  με την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής  και θα πρέπει να εξοφλήσει την οικονομική του 
υποχρέωση το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. Στην περίπτωση 
που έχει καταβάλλει ο εκθέτης την προ-απαιτούμενη και ανωτέρω οριζόμενη 
προκαταβολή, αλλά αποσύρει τελικά την συμμετοχή του, για λόγους, που ανάγονται στην 
σφαίρα της δικής του υπαιτιότητας, τότε εκπίπτει η κατατεθείσα προκαταβολή, που 
λειτουργεί, εν προκειμένω, ως ποινική ρήτρα υπέρ του Επιμελητηρίου Καβάλας.

α. Οι χώροι τίθενται στη διάθεση του εκθέτη τρεις μέρες (3 μέρες) πριν από την έναρξη 
λειτουργία της έκθεσης. 
β. Όλες οι εργασίες διακόσμησης, εγκατάστασης και τοποθέτησης των εκθεμάτων πρέπει 
να έχουν τελειώσει, το αργότερο το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας της έναρξης της 
έκθεσης. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο εκθέτης για την παραλαβή του χώρου του, 
24 ώρες πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, ο χώρος αυτός μπορεί να παραχωρηθεί, 
αφού ειδοποιηθεί ο εκθέτης με κάθε δυνατό μέσο, σε άλλον ενδιαφερόμενο. 

γ. οι εκθετήριοι χώροι παραδίδονται στο  Επιμελητήριο Καβάλας μια (1) ημέρα  μετά την 
λήξη της έκθεσης, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί. Οι εκθέτες με ευθύνη τους 
απομακρύνουν όλα τα εκθέματα τους και φροντίζουν για την αποξήλωση τυχον 
διακοσμη-τικών κατασκευών από τα περίπτερα. Ζημιές, που θα διαπιστωθούν κατά την 
παράδοση του περιπτέρου  και προέρχονται από εκθέτες, ή τους προσκληθέντες από 
αυτούς, χρεώνονται στον εκθέτη. 
δ. Το  Επιμελητήριο Καβάλας  έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, εφόσον παραστεί ανάγκη, 
τη θέση, τις διαστάσεις ή την επιφάνεια των εκθετηρίων χώρων χωρίς η μεταβολή αυτή 
να δημιουργεί δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συμμετοχής.

α. Η ακύρωση συμμετοχής από εκθέτη γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωση του στο 
Επιμελητήριο Καβάλας. 
β. Το ποσό αποζημίωσης χρήσης χώρου δεν επιστρέφεται εφόσον 
I. η ακύρωση γίνεται με υπαιτιότητα του Εκθέτη  
II. προ δεκαημέρου (10) από την έναρξη της λειτουργίας της έκθεσης ανεξάρτητα από
υπαιτιότητα του Εκθέτη  
γ. Οι παραπάνω συνέπειες είναι ανεξάρτητες από το δικαίωμα του Επιμελητηρίου να 
παραχωρήσει ή όχι σε άλλους το χώρο που ζήτησε ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια 
ακύρωσε.

α. Ο χώρος της KAVALAEXPO είναι χώρος διεθνούς αγοράς, όπου συνάπτονται 
εμπορικές πράξεις με βάση τα εκτιθέμενα δείγματα – εκθέματα, που αναφέρονται στη 
δήλωση συμμετοχής. 
β. Στους έκθετες επιτρέπεται μόνο  στα εκθετήρια περίπτερα  να προβάλλουν τα 
προϊόντα τους, με την προϋπόθεση ότι δεν παρενοχλούν γειτονικούς εκθέτες με 
θορύβους κ.λπ. και δεν προβάλλουν διαφημίσεις, που είναι αντίθετες με το κοινό 
αίσθημα και τα χρηστα συναλλακτικά ήθη. 
 γ. Χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του εμβλήματος της έκθεσης επιτρέπεται μόνο με 
εγγραφή έγκριση του Επιμελητηρίου Καβάλας.

α. Το Επιμελητήριο Καβάλας έχει  το δικαίωμα [και μόνο αυτό]  να εκδώσει κατάλογο 
εκθετών. Η καταχώρηση των στοιχείων των εκθετών είναι υποχρεωτική. Στοιχεία των 
εκθετών, που περιέρχονται στο Επιμελητήριο Καβάλας μετά την προθεσμία 
συμμετοχής, καταχωρούνται στον κατάλογο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. 
β. Ιδιαίτερες διαφημιστικές καταχωρήσεις στον κατάλογο γίνονται με βάση ειδικό 
τιμοκατάλογο.

Το Επιμελητήριο Καβάλας δεν ευθύνεται ούτε είναι υποχρεωμένο να αποζημιώσει τον 
εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, εξ’ αιτίας ατυχήματος, ή βλάβης, που θα προκληθεί σε 
πρόσωπο, εμπορεύματα και εκθέματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο 
της KAVALAEXPO, από οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία. Δεν ευθύνεται, επίσης για 
κλοπές και απώλειες, καθώς και καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Γι’ 
αυτό συνιστάται να γίνεται ασφάλιση για κάθε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
KAVALAEXPO, οι εκθέτες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του χώρους τους 
ενώ το Επιμελητήριο Καβάλας είναι υπεύθυνο για τη γενική ασφάλεια των κοινόχρηστων 
χώρων. Η ευθύνη της security περιορίζεται μονον στις εκτος λειτουργίας της έκθεσης  
ώρες.  Οι εκθέτες έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στο χώρο της έκθεσης μία ώρα πριν και 
μία ώρα μετά το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης.

Το Επιμελητήριο Καβάλας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή 
καταργήσει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, που θα κριθούν απαραίτητες για την 
καλύτερη λειτουργία της έκθεσης. Οι μεταβολές αυτές έχουν την ίδια ισχύ με τον 
παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωτικές για τον εκθέτη μετά την γνωστοποίηση τους.

Ο εκθέτης οφείλει να τηρεί πιστά τους όρους συμμετοχής καθώς και των τυχόν 
προσθέτων οδηγιών, που αποσκοπούν στην καλλίτερη δυνατή οργανωτική δομή και 
λειτουργικότητα της έκθεσης. Οφείλει να δεικνύει  πνεύμα συνεργασίας και καλοπιστίας 
με τους επιφορτισμένους με την έκθεση υπαλλήλους του Επιμελητηρίου και να παρέχει 
οποιασδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή 
του στην έκθεση. 
Η συμμετοχή στην έκθεση προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος. 

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50, Τ.Κ. 65 302, ΚΑΒΑΛΑ.  2510 222212, 2510 
833964, 2510 223328.  2510 835946. www.chamberofkavala.gr.  
info@chamberofkavala.gr
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