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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ  15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  - 7η  

 
 

ΘΕΜΑ  12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΣΤΗΝ SPORTEXPO 
2018.  
 
Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διεξαγωγή της 
SPORTEXPO 2018 στο τέλος Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ Helexpo. 

2. Την προβολή του φορέα μέσω της συμμετοχής του στην συγκεκριμένη έκθεση. 
3. Το γεγονός ότι, τα Ε.Α.Κ.Θ. συμμετείχαν και σε αντίστοιχη έκθεση στο παρελθόν.  
4. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018. 

 
    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

Εγκρίνει τη συμμετοχή των Ε.Α.Κ.Θ. στην έκθεση SPORTEXPO 2018 και εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού όπως αυτό συντάχθηκε για 
να υπογραφεί,  σε τρία αντίγραφα, ως ακολούθως:  
 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 21 Μαρτίου  2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

Αφενός,η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και 

δ.τ. «ΔΕΘ – HELEXPOAE», που θα καλείται στο εξής«ΔΕΘ-HELEXPO» που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154, ΑΦΜ: 099356797, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

 

Αφετέρου, ο φορέας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα 

καλείται στο εξής « ο Συνεργάτης» για λόγους συντομίας, το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της 

Γρ Λαμπράκη 2, ΤΚ 546 36, ΑΦΜ 997510674, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσης από τον Γεώργιο Διονά του Κωνσταντίνου. 

 

Συνομολόγησανκαι συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1.1.Η πρώτη συμβαλλόμενη, ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσης του χώρου που 

περιγράφεται κατωτέρω, στον Συνεργάτη, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη 
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(Δ.Ε.Κ.Θ.) Εγνατίας 154,στα πλαίσια της οργάνωσης της 3ης SPORTEXPO Διεθνούς 

Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 2018, από τις 29 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2018, με σκοπό την 

προβολή και ενημέρωση των επισκεπτών. 

 

1.2.H παραχώρηση χρήσης του παρακάτω περιγραφομένου χώρου του ΔΕΚΘ γίνεται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΕΚΘ και τα Προσαρτήματα και συμπληρωματικά τεύχη αυτού, τα οποία 

έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ο Συνεργάτης, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της 

«ΔΕΘ – HELEXPO AE», και το Παράρτημα Κανονισμού Συμμετοχής Εκθετών της 3ης 

SPORTEXPO, το οποίο, επίσης, έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ο Συνεργάτης και αμφότεροι οι ως 

άνω Κανονισμοί είναι αναπόσπαστά μέρη του παρόντος συμφωνητικού, στο οποίο και επισυνάπτονται, 

και με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιγράφονται στο παρόν. 

 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

2.1.Συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών ότι η πρώτη συμβαλλόμενη θα λάβει ως αποζημίωση, το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά το ποσό των είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων, οχτακοσίων (24.800,00) ευρώ. 

 

 

2.2.Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται : 

Α) H παραχώρηση εκθεσιακού χώρου (εκθετήριος) προς χρήση, ο οποίος βρίσκεται εντός του Διεθνούς 

Εκθεσιακού Κέντρου περίπτερο 10 της πρώτης συμβαλλόμενης. 

Β) Η κατασκευή του εν λόγου χώρου με τον ανάλογο εξοπλισμό. 

Στις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης: η γενική καθαριότητα, η γενική φύλαξη, η παροχή και σύνδεση 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

2.3. Συμφωνείται ρητά μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών ότι ο συνεργάτης θα συμβάλει με την 

τεχνογνωσία του, τα τεχνικά μέσα και μεθόδους που απαιτούνται, για τη διοργάνωση παράλληλων 

εκδηλώσεων, αθλητικού περιεχομένου, προς ενημέρωση και συμμετοχή των επισκεπτών της 3ης 

SPORTEXPO. 

 

2.4.Συμφωνείται ρητά μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών ότι το παραπάνω ποσό της αποζημίωσης 

χρήσης του παραχωρούμενου χώρου και ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταβληθεί μέχρι τις  15/05/2018 . 

 

2.5.Οποιαδήποτε άλλη παροχή χρεώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΘ -HELEXPO τα 

οποία έχει λάβει γνώση ο Συνεργάτης και τα οποία, όπως δηλώνει στο παρόν αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 

2.6.Ρητά αποσαφηνίζεται ότι η ευθύνη καταβολής από τον Συνεργάτη του ως άνω ποσού υφίσταται 

κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα έως και την τελική αποπληρωμή του. 

 

3.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
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3.1.Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου, δίδεται στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος για σπουδαίο  λόγο, 

οπότε ο υπαίτιος υποχρεούται στην καταβολή αποζημιώσεως, τόσο για θετική ζημία, όσο και για κάθε αποθετική ζημία που υπέστη ο αναίτιος 

εξαιτίας της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του υπαιτίου. 

 

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

4.1.Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό διέπεται στο σύνολό του από τους όρους και τις διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της ΔΕΘ-HELEXPO 

στη Θεσσαλονίκη και τα προσαρτήματα αυτού, καθώς και από τον Κανονισμό Λειτουργίας της «ΔΕΘ – 

HELEXPO AE» και το Παράρτημα του Κανονισμού Συμμετοχής Εκθετών της 3ης SPORTEXPO το 

οποίο, επίσης, έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ο Συνεργάτης και αμφότεροι οι ως άνω Κανονισμοί 

είναι αναπόσπαστά μέρη του παρόντος συμφωνητικού, στο οποίο και επισυνάπτονται και 

προσυπογράφονται από τον Συνεργάτη. 

  

4.2.Η τροποποίηση των όρων του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, είναι δυνατή μόνο με νεότερη κοινή 

έγγραφη συμφωνία των μερών. 

 

4.3.Ρητά συμφωνείται ότι κανένα δικαίωμα δεν δημιουργείται υπέρ του Συνεργάτη από την εκ μέρους 

της ΔΕΘ-HELEXPO σιωπηρή ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης οποιουδήποτε όρου του 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή του Κανονισμού Λειτουργίας, η οποία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση 

έγκριση ή παραίτηση από κάποιο δικαίωμα της ΔΕΘ-HELEXPΟ ή τροποποίηση της σύμβασης και 

οπωσδήποτε δεν θίγει τα δικαιώματα της ΔΕΘ-HELEXPO να ζητήσει, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο, την 

πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών του παρόντος και του Κανονισμού Λειτουργίας. 

 

4.4.Επίσης η τυχόν παράλειψη άσκησης ή η μη έγκαιρη ενάσκηση οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος εκ 

μέρους της ΔΕΘ-HELEXPO, εφ’ άπαξ ή κατ’ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 

ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό, ούτε συνεπάγεται την αποδυνάμωσή του και η ΔΕΘ-HELEXPO 

δικαιούται να το ασκήσει κατά βούληση και οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. 

 

4.5.Ο Συνεργάτης επισκέφθηκε το Δ.Ε.Κ.Θ. και πλέον είναι ενήμερος για τα κτιριολογικά δεδομένα και 

τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου (π.χ. ύψη, υποστυλώματα, πίνακες, σημεία παροχών, εξόδων, κλπ.) όχι 

μόνο από την σειρά των σχεδίων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που του παραδόθηκαν από την ΔΕΘ-

HELEXPO σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αλλά και από την αυτοψία που διενέργησε στους χώρους 

(την καταλληλότητα των οποίων αποδέχεται) και το βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και πλήρως 

κατάλληλο. 

 

4.6.Η ΔΕΘ-HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την απομάκρυνση σε 

πρόσωπα (φυσικά ή νομικά: εκθέτες, κατασκευαστές, υπεργολάβους, πωλητές, ανθοπώλες, 

φωτογράφους, κλπ.), οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της 

ΔΕΘ-HELEXPO αλλά και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΕΚΘ ή των οποίων οι δραστηριότητες 

θεωρηθούν ότι αποτελούν-συνιστούν κίνδυνο στην ασφάλεια τρίτων ή εγκαταστάσεων.  

 

4.7.Οι συρόμενες πόρτες, οι πόρτες εισόδου-εξόδου και οι έξοδοι κινδύνου των διαφόρων περιπτέρων 

του ΔΕΚΘ θα παραμείνουν ανοικτές και ακάλυπτες, ο δε χώρος έμπροσθεν αυτών δεν θα παραχωρείται 
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για λόγους ασφαλείας (Π.Δ.71 της 15/17.2.1988, ΦΕΚ 32Α κλπ.). Οι πυροσβεστικές φωλιές οι φωτεινές 

ενδείξεις εξόδων κινδύνου και οι έξοδοι κινδύνου θα παραμένουν ακάλυπτες και οι πυροσβεστήρες θα 

παραμένουν σε εμφανή σημεία. 

 

 

4.8.Ο Συνεργάτης δηλώνει ρητά ότι σε περίπτωση που ο ίδιος, επιθυμεί να πλαισιώσει με μουσική ή τραγούδια τις δράσεις του κατά τη 

διάρκεια της 3ης SPORTEXPO ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτε έργου πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, 

αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας  Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Α.Ε» (Α.Ε.Π.Ι) και από οιοδήποτε άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων με την αναγκαία γραπτή 

άδεια και οιαδήποτε αμοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισμούς βαρύνει αποκλειστικά τον Συνεργάτη, και σε κάθε περίπτωση η ΔΕΘ-

HELEXPO ουδεμία ευθύνη φέρει για την με οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.  

 

4.9.Επιπλέον, ο Συνεργάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση, προβολή ή/και με οιοδήποτε τρόπο παρουσίαση εντός των χώρων 

του ΔΕΚΘ κατά τη διάρκεια της παραχώρησης οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, σχεδίων, διακριτικών 

γνωρισμάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου και, συνεπώς, η ΔΕΘ -HELEXPO ουδεμία ευθύνη φέρει για 

την με οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.  

 

5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

5.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιχειρούν σε κάθε περίπτωση να επιλύουν τις τυχόν διαφωνίες ή 

διαφορές τους που προκύπτουν από το παρόν ή σε  σχέση με αυτό καλόπιστα και διαλλακτικά. Σε 

περίπτωση που τέτοια συμβιβαστική επίλυση δεν είναι δυνατή, τα μέρη αποδέχονται από κοινού και 

ανεπιφύλακτα ότι θα υποβάλλουν κάθε διαφορά ή διαφωνία τους που προκύπτει από το παρόν προς 

κρίση ενώπιον των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την 

επίλυσή της. 

 

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται από τους 

Συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους παίρνει από ένα, του τρίτου προοριζόμενου να κατατεθεί 

στην αρμόδια ΔΟΥ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΔΕΘ– HELEXPO AE. 

 

 

Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης 

Διευθύνων Σύμβουλος                                               

                  Ο Συνεργάτης 

 

 

                Γεώργιος Διονάς 

                Πρόεδρος Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ.  

  

Η συνολική δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον Κ.Α.Ε. 0859 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. 

 
Το παρόν υπογράφεται ως έπεται.  
 

Ακριβές απόσπασμα 
Θεσσαλονίκη 15/03/2018 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Διονάς Γεώργιος 
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