ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Ο Κανονισµός Λειτουργίας του ΜΕC ρυθµίζει τους όρους για την ∆ιοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων ή
άλλων Εκδηλώσεων. Οι όροι είναι δεσµευτικοί τόσο για τον Οργανωτή, όσο και για τους Εκθέτες & τους
Κατασκευαστές.

Παρατίθενται ενδεικτικές Τεχνικές Οδηγίες & Χρήσιµες Πληροφορίες

ωράριο λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται από τον Οργανωτή.
Κατά την προετοιµασία και την αποξήλωση της έκθεσης, το ωράριο λειτουργίας του ΜΕC είναι 07:00-23:00,
εντός του οποίου ο Οργανωτής καθορίζει το ωράριο εργασιών των συνεργείων.
χώρος υποδοχής (λαυρίου)
Κάλυψη αναγκών υποδοχής, πληροφόρησης και καταγραφής των επισκεπτών της εκδήλωσης.
Απαγορεύονται οι κατασκευές ή επιγραφές, η εµπορική εκµετάλλευση, καθώς και η χρήση του χώρου για τη
µεταφορά εκθεσιακών δοµών και εκθεµάτων από και προς τους εκθεσιακούς χώρους.
εστίαση
Λειτουργία των κυλικείων και του εστιατορίου, αποκλειστικά από τη ΜΕC sa, στους εγκεκριµένους χώρους του
ΜΕC.
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε λιανοπωλητές και σε διανοµείς (delivery) ειδών πρόχειρης εστίασης και
διαφηµιστικού υλικού.
ιατρείο
Στο MEC λειτουργεί ειδικά διαµορφωµένος χώρος Ιατρείου για την παροχή Α’ Βοηθειών, µε δυνατότητα
πρόσβασης ασθενοφόρου.
σήµανση εκδήλωσης
Στις προκαθορισµένες θέσεις του ΜΕC επιτρέπεται η ανακοίνωση της συγκεκριµένης εκδήλωσης.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικού υλικού ή η χρήση οπτικοακουστικών µέσων, σε σηµεία πέραν των
προκαθορισµένων θέσεων και περιεχοµένων.
υπηρεσίες
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία κάθε είδους υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων ή µισθώσεως εκθεσιακού
εξοπλισµού ή παροχής υπηρεσιών κτλ, πλέον των ήδη εγκατεστηµένων αναδόχων της ΜEC sa.
Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε Τρίτον η είσοδος στο MEC και η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.
τηλεπικοινωνίες – Wi Fi
Βλ. σχετικό έντυπο
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πρόσβαση ΑµΕΑ
Οι χώροι είναι προσβάσιµοι στα ΑµΕΑ, ενώ υπάρχουν διακριτοί χώροι υγιεινής και στάθµευσης οχηµάτων.
κάπνισµα
Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους στεγασµένους χώρους του ΜΕC.
καθαριότητα
Η καθαριότητα των χώρων (χώρος υποδοχής, εκθετήρια, διάδροµοι, wc, υπαίθριοι χώροι, parking κτλ)
πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανωτή µε Εταιρεία Καθαρισµού της επιλογής του, σύµφωνα µε
τους ισχύοντες κανόνες για την υγιεινή & ασφάλεια και την αποκοµιδή απορριµµάτων εκτός του MEC.
Βλ. σχετικό έντυπο «καθαριότητα εκδήλωσης»
φύλαξη
Η φύλαξη και ασφάλεια των εσωτερικών & εξωτερικών χώρων της εκδήλωσης και των εκθεµάτων της
πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανωτή µε Εταιρεία Φύλαξης της επιλογής του.
φορτοεκφόρτωση
Τµήµατα των Υπαίθριων χώρων του ΜΕC χρησιµοποιούνται, κατά τις ηµέρες προετοιµασίας και αποξήλωσης,
µόνο για τη στάση αυτοκινήτων, φορτηγών, γερανών, περονοφόρων οχηµάτων κτλ για τη φορτοεκφόρτωση
των εκθεσιακών δοµών και εκθεµάτων.
Η φορτοεκφόρτωση πραγµατοποιείται στους υπαίθριους χώρους της εγκατάστασης, ενώ η µεταφορά τους
εντός των εκθεσιακών χώρων γίνεται αποκλειστικά µέσω περονοφόρων οχηµάτων (clarks) ή παλετοφόρων.
εκθέµατα
Η τοποθέτηση εκθεµάτων και διαφηµιστικού υλικού επιτρέπεται µόνο εντός του χώρου των εκθετηρίων.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η ανάρτηση εκθεµάτων, διαφηµιστικού υλικού, επιγραφών και γενικά
οποιουδήποτε αντικειµένου στην τοιχοποιία, στις θύρες, στις οροφές, στα ζευκτά, στα δίκτυα κτλ της
εγκατάστασης.
πυρασφάλεια – πυροπροστασία
Ο Οργανωτής, οι Εκθέτες, οι Κατασκευαστές κτλ οφείλουν να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους και να τηρούν όλα τα
διαθέσιµα µέσα και µέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων (πυροσβεστικές φωλιές,
πυροσβεστήρες κτλ) όπως αυτά εµφανίζονται στα σχέδια του MEC, καθώς και όλα εκείνα τα µέτρα που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Αρµόδιας Πυροσβεστικής Αρχής για την πραγµατοποίηση της
εκδήλωσης.
Οι διελεύσεις προς τις εξόδους κινδύνου πρέπει διατηρούνται ελεύθερες, ο δε χώρος έµπροσθεν αυτών
πρέπει να παραµένει ελεύθερος πάσης κατασκευής και µε προσπελάσιµο ίχνος εδάφους πλάτους
τουλάχιστον ίσον µε το άνοιγµα της εξόδου κινδύνου.
Ολα τα µέσα πυρασφάλειας, όπως: πυροσβεστικές φωλιές και σταθµοί, φωτεινές ενδείξεις εξόδων κινδύνου,
µπουτόν συναγερµού, πυροσβεστήρες κτλ πρέπει να παραµένουν εµφανή και να είναι άµεσα προσβάσιµα
προς χρήση.
Οι διάδροµοι κυκλοφορίας των επισκεπτών πρέπει να παραµένουν ελεύθεροι και να µην τοποθετούνται
εκθέµατα, διακοσµητικά στοιχεία ή οποιουδήποτε είδους εµπόδια και να µην παρουσιάζουν υψοµετρικές
διαφορές.
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Απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας, η δηµιουργία αδιέξοδων (τυφλών) διαδρόµων, ενώ οι εκθεσιακοί χώροι
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ελεύθερους εγκάρσιους διαδρόµους διαφυγής, στους οποίους θα απαγορεύεται
ρητά η τοποθέτηση οποιοασδήποτε κατασκευής ή εµποδίου.
Τα υλικά κατασκευής των εκθετηρίων πρέπει να είναι µη εύφλεκτα, άκαυστα ή πυρίµαχα στο βαθµό που
καθορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη ανοικτών εστιών φωτιάς καθώς και η χρήση εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων
υλικών, εκθεµάτων και συσκευών που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη, καθώς και η λειτουργία
µηχανών εσωτερικής καύσης, εντός του MEC.
Εφ’ όσον η έκθεση περιλαµβάνει και εκθετήρια µε αντικείµενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εν λόγω εκθέτες
πρέπει να παρουσιάζουν τα εκθέµατά τους µε τη µορφή οµοιωµάτων από µη αυθεντικά υλικά ή µε γραφικές
απεικονίσεις-εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, την λειτουργία και τη χρήση τους ή µε διαφηµιστικά
έντυπα, video, αφίσες κτλ
υγιεινή και ασφάλεια
Ο Οργανωτής και όλοι οι Εκθέτες και οι συνεργαζόµενοι Κατασκευαστές των εκθετηρίων, υπεργολάβοι,
τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων κτλ οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως αυτοί
ορίζονται από την κείµενη Νοµοθεσία), καθώς επίσης να λαµβάνουν τα προβλεπόµενα µέτρα για την
πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων κατά την προετοιµασία και αποξήλωση της εκδήλωσης.
τεχνικός συνεργάτης
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΕC και την εύρυθµη και ασφαλή οργάνωση των εκθεσιακών,
συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, παρέχει τις υπηρεσίες της στο MEC, ως Τεχνικός Συνεργάτης, η
εταιρεία ΕXPOSYSTEM sa, στα εξής:
•
Κατασκευή βασικών και βελτιωµένων, τυποποιηµένων εκθεσιακών δοµών (S.T.2)
•
Ρευµατοδότηση εκθετηρίων
•
Ηλεκτρολογικές παροχές και εξοπλισµό
•
Υδραυλικές συνδέσεις εκθετηρίων
•
Ενοικίαση επίπλων & λοιπού εξοπλισµού
•
Προµήθεια & επιστρώσεις µοκετών
•
Παραγωγή και τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής σήµανσης
Απαγορεύεται η ανάθεση όλων ή µέρους των ανωτέρω υπηρεσιών σε οποιονδήποτε Τρίτο.
τεχνικές κατασκευές
Τα εκθετήρια πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους κοινά αποδεκτούς
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
Tα εκθετήρια (stands) διακρίνονται γενικά σε:
•

S.Τ.1 - Εκθετήρια Τύπου 1
Ειδικές Κατασκευές (επί ιχνών εδάφους)

•

S.Τ.2 - Εκθετήρια Τύπου 2
Κατασκευές µε Τυποποιηµένη Εκθεσιακή ∆οµή

Ο Οργανωτής συνεργάζεται µε τους Κατασκευαστές των S.T.1 και µεριµνά για τη νοµιµότητα, τη στατικότητα
και την ασφάλεια των κατασκευών εν γένει.
Ο Τεχνικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την άρτια και ασφαλή κατασκευή των κάθε είδους S.Τ.2
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∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση, µεταρρύθµιση και γενικά παρέµβαση στις
εγκαταστάσεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και η χρήση οιωνδήποτε µέσων που
καταστρέφουν, φθείρουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές, παράθυρα, κολώνες, θύρες κτλ και γενικά
τη µορφή, την αντοχή και την αισθητική των χώρων.
Απαγορεύεται, το τρύπηµα, το κάρφωµα, το βάψιµο οποιουδήποτε δοµικού ή διακοσµητικού στοιχείου του
κτιρίου, η τοποθέτηση αυτοκόλλητων, καθώς και η ανάρτηση οιωνδήποτε αντικειµένων από τα ζευκτά, την
οροφή, τα δίκτυα κτλ, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατόπιν ειδικής συµφωνίας µε τη MEC sa και µε
ανάθεση αποκλειστικά στον Τεχνικό Συνεργάτη.
Απαγορεύονται:
•
η χρήση κοµπρεσέρ βαφής
•
οι ηλεκτρο/οξυγόνο-συγκολλήσεις
•
η χρήση γυψοσανίδων γενικώς
•
η κοπή µε δίσκο (ξύλων/πλακιδίων/µετάλλων)
•
το τρίψιµο χωρίς σκούπα αναρρόφησης
•
το βάψιµο χωρίς νάυλον προστατευτικό δαπέδου
Πλύσιµο πινέλων επιτρέπεται µόνον στα εργοταξιακά WC και όχι στα WC κοινού. Τυχόν υπολείµµατα από
µπογιές, βερνίκια, χηµικά πρέπει να αποµακρύνονται καταλλήλως µαζί µε τις συσκευασίες τους, µέσω του
συνεργαζόµενου (µε τον Οργανωτή) αδειοδοτηµένου συλλέκτη εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
Το µέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον κανονισµό λειτουργίας της κάθε έκθεσης, όµως η
ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σηµείου τους από τις οροφές του ΜΕC (κάτω πέλµα ζευκτού), σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 50 cm.
Οι Εκθέτες και τα συνεργεία τους οφείλουν να συµµορφώνονται µε τη σήµανση που υπάρχει στην
εγκατάσταση σχετικά µε την ασφάλεια και τη κυκλοφορία.
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία ή η επίδειξη συσκευών που επηρεάζουν την ατµόσφαιρα του χώρου (ατµοί,
καπνοί, µυρωδιές, σκόνη), χωρίς την εγκατάσταση, αποκλειστικά από τον Τεχνικό Συνεργάτη, ενδεδειγµένου
συστήµατος απαγωγής των αερίων.
∆εν επιτρέπεται η κάλυψη: της µεγαφωνικής, των στοµίων αεραγωγών κλιµατισµού, των πυροσβεστικών
φωλεών και σταθµών, των πυροσβεστήρων, των µπουτόν συναγερµού, των σηµάνσεων ασφαλείας κτλ και
γενικά των σηµείων µε διαθέσιµες παροχές.
Η πρόσβαση στους Η/Μ χώρους, στα κλιµακοστάσια, στον ανελκυστήρα, στα WC, στο Iατρείο, στα
Εστιατόρια & τα Κυλικεία, στα Γραφεία και γενικά σε χώρους υπηρεσιών πρέπει να παραµένει ανεµπόδιστη
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
ηλεκτρολογικές συνδέσεις
Ολες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα
Νοµοθεσία και τους κανονισµούς περί εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στα εκθετήρια (κάθε τύπου) γίνεται αποκλειστικά και µόνον από τα ειδικά
παροχικά σηµεία ρευµατοληψίας που υπάρχουν στο MEC (υποδαπέδια & επίτοιχα) για το συγκεκριµένο
σκοπό.
Οι ανωτέρω εργασίες ρευµατοδότησης (παροχικές συνδέσεις και οδεύσεις καλωδίων µέχρι τους υποπίνακες
των εκθετηρίων κάθε τύπου) πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνον από τον Τεχνικό Συνεργάτη.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η ρευµατοδότηση των εκθετηρίων από οποιονδήποτε Τρίτο ή
από άλλα σηµεία των εγκαταστάσεων, όπως φωτιστικά οροφής, εργοταξιακές παροχές κτλ.
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S.T.1
Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των S.T.1, ήτοι η υποχρεωτική τοποθέτηση υποπινάκα σε κάθε
εκθετήριο (µε ρελέ διαφυγής, τους απαιτούµενους ασφαλειοδιακόπτες κτλ), οι εσωτερικές καλωδιώσεις και οι
συνδέσεις µε φωτιστικά, µηχανήµατα & εξοπλισµό, πραγµατοποιούνται από τον Ηλεκτρολόγο του Εκθέτη ή
από τον Τεχνικό Συνεργάτη (εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Εκθέτη).
Οι ανωτέρω εργασίες εντός των S.T.1 πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και µόνον από Επαγγελµατίες
Ηλεκτρολόγους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη και υποστηρίζουν την καλή λειτουργία της εγκατάστασής τους
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και των οποίων:
•
τις Άδειες
•
τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
•
τα Ηλεκτρολογικά Σχέδια
ελέγχει και εγκρίνει ο Τεχνικός Συνεργάτης, ο οποίος σε περίπτωση µη έγκαιρης προσκόµισής τους δικαιούται
να µην ηλεκτροδοτεί το εκθετήριο.
Σε περίπτωση που ο Τεχνικός Συνεργάτης διαπιστώσει ηλεκτρολογικές συνδέσεις στα S.T.1, που θέτουν σε
κίνδυνο τους εργαζοµένους, το κοινό ή τις εγκαταστάσεις και αφού ενηµερώσει τον Οργανωτή, δεν
ηλεκτροδοτεί τα εκθετήρια ή διακόπτει άµεσα την ηλεκτροδότησή τους, µέχρι την αποκατάσταση των
ελλείψεων ή κακοτεχνιών που διαπιστώθηκαν.
S.T.2
Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των S.T.2 καθώς και η παροχή του βασικού ή / και του
συµπληρωµατικού εξοπλισµού τους (φωτιστικά, πρίζες κτλ) υλοποιούνται αποκλειστικά και µόνον από τον
Τεχνικό Συνεργάτη.
Γενικοί Όροι
∆εν επιτρέπεται καµία ηλεκτρολογική παρέµβαση ή µετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου των
εγκαταστάσεων, όπως τροποποιήσεις σε φωτιστικά.
Επίσης, δεν επιτρέπεται: η κάλυψη των φωτιστικών µε εύφλεκτα υλικά, η τοποθέτηση των υποπινάκων στα
δάπεδα, η ύπαρξη γυµνών καλωδίων, χωρίς κλέµενς κτλ
Για λόγους ασφαλείας, οι υποπίνακες των εκθετηρίων πρέπει να τοποθετούνται σε εµφανείς και εύκολα
προσβάσιµους χώρους, που δεν θα κλειδώνονται.
Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στα Ηλεκτρολογικά Πεδία καθώς και στους Η/Μ χώρους του ΜΕC (όπως:
λεβητοστάσια, µηχανοστάσια, αντλιοστάσια, αίθουσα ελέγχου, τηλεφωνικό κέντρο, µετασχηµατιστές κτλ) σε
άτοµα εκτός της ΜEC sa και των Συνεργατών της.
Ο Τεχνικός Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων της
έκθεσης και κάθε τύπου εκθετηρίου και ελέγχει τα φορτία, τη συνδεσµολογία, τους πίνακες κτλ όλων των
εκθεσιακών εγκαταστάσεων τόσο κατά την προετοιµασία-αποξήλωση όσο και κατά τη λειτουργία της.
διάφορα
Η ΜEC sa δικαιούται να επισκέπτεται οποτεδήποτε και να επιθεωρεί την καλή κατάσταση των
παραχωρούµενων χώρων και την πιστή τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας και σε περίπτωση διαπίστωσης
οποιασδήποτε παράβασης αποφασίζει κατά την κρίση της (µε γνώµονα την ασφάλεια του κοινού και των
εγκαταστάσεων) η οποία είναι δεσµευτική για Οργανωτή, Εκθέτες, Κατασκευαστές και επισκέπτες.
Η ΜEC sa διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την αποµάκρυνση Εκθετών,
Κατασκευαστών, υπεργολάβων, πωλητών κτλ οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να συµµορφωθούν
µε τις οδηγίες της ΜEC sa και τον Κανονισµό Λειτουργίας του ή των οποίων οι δραστηριότητες θεωρηθούν ότι
αποτελούν-συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού ή των εγκαταστάσεων.
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