
   
 

   
 

 
 

 



   
 

   
 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Το Athens Retro Festival διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για 

τον συνάνθρωπό μας µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Ζαμπελίου 12 Τ.Κ 11141 ΑΦΜ 997033435  

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η  143142001000 ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα. Αναστασία 

Παπάζογλου.  

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Το Athens Retro Festival 2019 θα πραγματοποιηθεί από τις 27/06/2019  έως 30/06/2019 στο Παλιό 

Αμαξοστάσιο Ο.Σ.Υ στο Γκάζι Πειραιώς με Ερμού 1, από τις 16:00 έως τι 01:00 καθημερινά.  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας διατηρεί το δικαίωμα 

µμετάθεσης της λειτουργίας της έκθεσης  ή αλλαγής του χώρου διεξαγωγής της, χωρίς την υποχρέωση 

της αποζημίωσης ή της επιστροφής καταβληθέντων προκαταβολών στους εκθέτες όταν αυτό 

επιβάλλεται: 

α) Από λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πολιτικές εκλογές, 

κοινωνικές αναταραχές κ.α.) 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ που οφείλεται στην οργανώτρια εταιρία 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας , υποχρεούται να 

ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ όλα τα καταβληθέντα ποσά στο ακέραιο. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 

(ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, πολιτικές εκλογές, κοινωνικές αναταραχές 

κ.α.) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας ,  δεν έχει  την 

υποχρέωση της αποζημίωσης ή της επιστροφής καταβληθέντων προκαταβολών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣIΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιεί την αρχιτεκτονική δομή της έκθεσης και την κατανομή των περιπτέρων ανάλογα µε τις 

εκάστοτε τεχνικές ή άλλες ανάγκες που παρουσιάζονται. Σε περίπτωση µη αποδοχής του παραπάνω 

όρου, ο εκθέτης χάνει το δικαίωμά συµµετοχής στην έκθεση και τα καταβληθέντα ποσά εκπίπτουν υπέρ 

της διοργανώτριας εταιρίας. 

 

APΘPΟ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΤΩΝ 

 

α) Οι εκθέτες μπορούν να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους µε οποιοδήποτε τρόπο εντός των ορίων του 

περιπτέρου τους. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας, έχει το 

δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε διαφημιστική εκδήλωση, ακόμα και μέσα στα όρια του περιπτέρου 

του διαφημιζόμενου εκθέτη, εάν ενοχλεί τα γειτονικά περίπτερα ή προκαλεί ανωμαλία στην πορεία των 

επισκεπτών. Δεν επιτρέπεται η διακόσμηση ή η διαφημιστική εκμετάλλευση με τα προϊόντα σας στα  

εξωτερικά σκηνικά, εκτός του χώρου σας  (όπου αυτές ευρίσκονται) διότι οι χώροι αυτοί θεωρούνται 

κοινόχρηστοι.  

Β) Με την παρούσα ρητά συναινώ στην φωτογράφηση του χώρου μου (με ή χωρίς παρεμβολή 

προσώπων) από την Οργανώτρια (εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή συνεργάτη της) με επαγγελματική ή μη 

μηχανή, και στην χρήση των εν λόγω φωτογραφιών για την προώθηση των σκοπών της Αστική Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας , καθώς και για κάθε λόγο που κριθεί 

από την Οργανώτρια επ’ αορίστου. 
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APΘPΟ 5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε 

για τον συνάνθρωπό μας – Εκθετών 

 

-Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της 

έκθεσης µόνο τις ώρες µη λειτουργίας της. Ειδικότερα για τις ώρες και ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης 

της έκθεσης  η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας, δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε κλοπή ή φθορά αντικειμένων, εκθεμάτων ή διακοσμητικών υλικών,  ούτε είναι υποχρεωμένη να 

αποζημιώσει τον εκθέτη ή οποιονδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ατυχήματος ή βλάβης, που θα προκληθεί σε πρόσωπα, 

εμπορεύματα και εκθέματα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης, 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.  

 -Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει τα εκθέματά του για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια από 

καιρικές συνθήκες, θεοµηνίες ή κλοπές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης ή από άλλους κινδύνους που ρητά 

δεν αναφέρονται στον συγκεκριμένο κανονισμό. 

Οι Εκθέτες θα πρέπει να είναι στα περίπτερά τους δεκαπέντε (15) λεπτά πριν το άνοιγμα του φεστιβάλ ( βάση 

ωραρίου ) στους επισκέπτες και να αποχωρούν δεκαπέντε (15) λεπτά μετά το τέλος του ωραρίου.  
 

- Δεν επιτρέπεται στους εκθέτες να αποσύρουν εκθέματα ή άλλα αντικείμενα από τα περίπτερα πριν την επίσημη 

λήξη του φεστιβάλ. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση στα περίπτερα εκρηκτικών υλών ή εύφλεκτων υλικών. Κάθε 

φθορά που θα προκληθεί από παρόμοια ενέργεια ή αμέλεια βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον εκθέτη. Οι εκθέτες 

και οι συνεργάτες τους υποχρεούνται να φορούν το ειδικό σήμα διακριτικό  που τους διανέμει η διοργανώτρια 

εταιρία κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.-Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε βάρος της 

διοργανώτριας ή οποιοδήποτε τρίτου, απορρέουσας από ενέργεια του εκθέτη ή των προστεθέντων του, ο εκθέτης 

υποχρεούται σε απροφάσιστη, άμεση, και πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ζημιάς (θετική και αποθετικής) του 

παθόντος. 

-Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση ή δραστηριότητα μου είναι νόμιμη. Γνωρίζω και δέχομαι ότι θα είμαι προσωπικά 

και αποκλειστικά υπεύθυνος/η έναντι του Νόμου ή/και οποιουδήποτε τρίτου για την συμμετοχή και τις πωλήσεις μου 

στο Φεστιβάλ και για όλα τα δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια που τυχόν εκδοθούν.  

- Σε περίπτωση που απουσιάσω και δεν παρευρεθώ εγώ ή δεν παρευρεθεί κάποιος εκπρόσωπος μου, δεν έχω καμία 

αξίωση από την διοργανώτρια εταιρία ή για την παρούσα εκδήλωση ή για μελλοντικές εκδηλώσεις.  

 

-Όλοι οι εκθέτες θα πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της συμμετοχής 

τους (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους, φωτισμό ) θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μια μπαλαντέζα με τρεις υποδοχές για 

να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο έξτρα φωτισμός που θα χρησιμοποιήσετε να είναι 

απαραιτήτως χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.    

- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΩΣ από τους εκθέτες, τους  συνεργάτες του και τις καντίνες εστίασης να πουλάνε  ή  να 

προσέρχονται στον χώρο με ροφήματα κατηγορίας  «Μπίρας» καθώς επίσημος Χρυσός Χορηγός του Athens Retro 

Festival είναι η Μπίρα FIX HELLAS της  Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, οπού μπορείτε να την προμηθευτείτε μέσα από το 

ίδιο το φεστιβάλ σε προνομιακή τιμή για τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί και δεν τηρηθεί ο 

κανονισμός η διοργανώτρια εταιρία Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρία φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας  δε 

φέρει καμία ευθύνη, ούτε αποζημίωση  προς την Ολυμπιακή Ζυθοποιία αλλά υπεύθυνος προς  την αποζημίωση και τις  

κυρώσεις  είναι ο ίδιος ο εκθέτης που παρέλειψε τον κανόνα, εφόσον έχει ενημερωθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

Ο εκθέτης προκαταβάλλει ποσοστό 50% της συνολικής αξίας συµµετοχής έως τις 15/05/2019. 

 Το διακανονισμένο υπόλοιπο οφειλής καταβάλλεται έως τις 12/06/2019 . 

Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον 

συνάνθρωπό μας - Τράπεζα Πειραιώς  

IBAN : GR0901720180005018090245427 - Λογαριασμός : 5018-090245-427 

 Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο οικονομικός διακανονισμός εντός του παραπάνω 

χρονικού διαστήματος, η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τον εν λόγω 

εκθεσιακό χώρο σε άλλον ενδιαφερόμενο εκθέτη. Τότε, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της 

διοργανώτριας εταιρίας και ο εκθέτης παραιτείται από κάθε απαίτηση της, καθώς επίσης και από κάθε 

άλλη απαίτηση από τη διοργανώτρια εταιρία. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης από πλευράς της εταιρίας, οποτεδήποτε και αν γίνει η ακύρωση  

αυτή και σε οποιονδήποτε λόγο και αν οφείλεται, τα χρήματα της προκαταβολής δεν επιστρέφονται από 

την  Οργανώτρια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φροντίζουμε για τον συνάνθρωπό μας  και η 

εταιρία  υποχρεούται να αποζημιώσει τον Οργανωτή με την αξία όλου του συμφωνηθέντος ποσού 

συμμετοχής, και για οποιαδήποτε άλλη ζημιά τυχόν υποστεί θετική ή αποθετική, εκτός και αν βρεθεί 

άλλη  εταιρία προς αντικατάσταση.  
 

Η παρούσα αίτηση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού έγινε αποδεκτή απ'τους  
συμβαλλόμενους, υπογράφηκε και ο καθένας από αυτούς έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο. 
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