ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ντουνιάς Γιώργος
Δρ Πολ. Μηχ., Πρόεδρος ΕΕΜΦ

Μπενσασσών Αβραάμ
Πολ. Μηχ., τέως Αντιπρόεδρος ΕΕΜΦ

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος ΔΣ ΕΕΜΦ

Νιφάκου Μαριάντζελα
Πολ. Μηχ., ΔΕΗ

Γεωργαλάς Γιώργος
Πολ. Μηχ., μέλος ΔΣ ΕΕΜΦ

Παπαγιαννίδης Δημήτρης
Πολ. Μηχ., ΥΠΥΜΕΔΙ Δ/ντης ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Γεωργιόπουλος Δημήτρης
Πολ. Μηχ., μέλος ΔΣ ΕΕΜΦ

Παπαχατζάκη Χαρά
Πολ. Μηχ., Γεν. Γραμματέας ΕΕΜΦ

Γκίνη Μαρία
Τοπ. Μηχ., Δ/ντρια, ΕΓΥ

Παχάκης Μιχαήλ
Πολ. Μηχ., Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

Δαμβέργης Χρήστος
Πολ. Μηχ., Πρόεδρος ΣΜΥΕ-ΔΥΠ

Προυντζόπουλος Γιώργος
Πολ. Μηχ., μέλος ΔΣ ΕΕΣΥΕ

Δήμου Χρήστος
Δρ. Πολ. Μηχ., ΔΕΗ

Ράμπιας Ευάγγελος
Πολ. Μηχ., μέλος ΔΣ ΕΕΜΦ

Καρασαχινίδης Οδυσσέας
Πολ. Μηχ., Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΜΦ

Σαρλά Σοφία
Πολ.Μηχ., ΔΕΗ ΑΕ

Κωνσταντάκος Μενέλαος
Πολ. Μηχ., ΣΤΕΑΤ

Σιάχου Σοφία
Πολ. Μηχ., Ταμίας ΕΕΜΦ

Κοτσώνης Αντώνης
Πολ. Μηχ., ΥΠΥΜΕΔΙ Δ/ντης ΔΑΕΕ

Στεφανάκου Γεωργία
Πολ. Μηχ., ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Λαζαρίδου Σεραφείνα
Πολ. Μηχ., Μέλος ΔΣ ΕΕΜΦ

Τούρτα Πηνελόπη
Πολ. Μηχ., ΥΠΥΜΕΔΙ Αναπλ. Δ/ντρια ΔΕΥΑΕΛ,
Εκπρόσωπος ΥΠΑΓΑΝ

Μαμαγκάκης Ευάγγελος
Πολ. Μηχ., ΟΑΚ

Αργυράκης Ιωάννης
Μηχ. Μηχ., Δ/ντης ΔΥΗΠ, ΔΕΗ

Μαμάσης Νίκος
Δρ.Μηχ., Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΜΦ

Δέλη Μαρίνα
Πολ.Μηχ., ΥΠΑΓΑΝ

Μαρίνος Βασίλης
Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΕΤΓ

Τσικνάκου Γιούλα
Πολ. Μηχ., Υδραυλικός Μελετητής

Μουτάφης Νίκος
Δρ Πολ. Μηχ., Πρώην Πρόεδρος ΕΕΜΦ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων στην Αθήνα, στις 12 - 13 Οκτωβρίου του 2017.
Στα δύσκολα χρόνια που διανύει η χώρα μας, ήταν αναπόφευκτο ακόμη και τα πιο μεγάλα
και σημαντικά έργα, να νιώσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Τα φράγματα δεν
αποτέλεσαν εξαίρεση, με συνέπεια πολλά έργα να παραμένουν ημιτελή ή στα χαρτιά, παρότι είναι
μεγαλύτερη παρά ποτέ η ανάγκη διαχείρισης υδατικού δυναμικού και παραγωγής υδροηλεκτρικής
ενέργειας (εγχώριας, φθηνής και πράσινης). Η αυξανόμενη απαίτηση διαθεσιμότητας νερού για
ύδρευση και άρδευση, η αναγκαιότητα παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και η
δυνατότητα παροχής αντιπλημμυρικής προστασίας, ενισχύουν την ανάγκη φροντίδας και
προστασίας του περιβάλλοντος (επανατροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αναβάθμιση
ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων) καθώς και την πρόβλεψη για ανάπτυξη παράπλευρων
δραστηριοτήτων σε ταμιευτήρες. Όλα τα παραπάνω συνδέονται άρρηκτα και με τον τουρισμό που
αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς άξονες ανάπτυξης της χώρας μας.
Η ΕΕΜΦ καλεί όλους όσους πιστεύουν ότι τα φράγματα για ταμίευση νερού και άλλες
κρίσιμες χρήσεις, είναι σημαντικά για τη χώρα μας και το λαό της, να συμμετάσχουν στο Συνέδριο,
να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους
σχετικά με τις εξελίξεις και το μέλλον των έργων αυτών. Στόχος του Συνεδρίου είναι να
αναδειχθούν, μέσω της εμπειρίας των συγγραφέων και των συνέδρων, τρόποι, μέσα και
διαδικασίες, ώστε τα φράγματα να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο όχημα ανάπτυξης της
χώρας, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, και να γίνουν παράλληλα πιο φιλικά στο περιβάλλον,
πιο αποδεκτά στο κοινό, πιο άρτια τεχνικά, πιο σύγχρονα τεχνολογικά, ασφαλέστερα στη
λειτουργία τους και πιο φιλικά στην ανάπτυξη παράπλευρων δραστηριοτήτων.
Φιλοδοξούμε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, βαδίζοντας στα
χνάρια των προηγούμενων συνεδρίων, να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης όχι μόνο
του θεσμικού πλαισίου, όχι μόνο αυτών που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την
επίβλεψη, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αλλά και όλων αυτών που είναι αποδέκτες των
θετικών επιπτώσεων αυτών των μεγάλων και σημαντικών έργων, δηλαδή όλων μας.
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου και να αποστείλετε
εργασίες σχετικές με το θεματολόγιο που παρουσιάζεται παρακάτω.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ντουνιάς
Δρ Πολ. Μηχ., Πρόεδρος ΕΕΜΦ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Φράγματα, Ταμιευτήρες και περιβάλλον
•
•
•
•
•
•

Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων
Περιβαλλοντικοί όροι, κοινωνικά οφέλη και επιπτώσεις
Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση
περιβάλλοντος
Εμπλουτισμός – αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων, δημιουργία υγροβιότοπων
αντιπλημμυρική προστασία κ.λ.π.
Διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υδατικών πόρων
Εκτίμηση και διαχείριση φερτών υλών

2. Φράγματα και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
•
•
•
•
•

Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής
Οι ταμιευτήρες ως έργα διαχείρισης υδατικών πόρων πολλαπλού σκοπού
Tεχνικο-οικονομικά κριτήρια υλοποίησης νέων φραγμάτων
Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό - Σύγχρονες τάσεις και
τεχνολογικές εξελίξεις
Ταμιευτήρες και υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

3. Ασφάλεια φραγμάτων και ταμιευτήρων
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.
Προβλήματα οργάνωσης του κυρίου διαχειριστή του έργου
Παρακολούθηση συμπεριφοράς φραγμάτων και ταμιευτήρων
Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις
Μακροχρόνια συμπεριφορά και κίνδυνοι οφειλόμενοι στη γήρανση των φραγμάτων
Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού
Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις
οριοθέτησης της κοίτης
Σχέδια Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων
Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών

4. Εξελίξεις στις μεθόδους σχεδιασμού & κατασκευής
•
•
•
•
•
•
•
•

Προδιαγραφές μελετών φραγμάτων-συμπλήρωση ΕΤΕΠ
Υλικά κατασκευής Φραγμάτων, μέθοδοι κατασκευής, νέες τεχνικές
Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού
Σχεδιασμός υπερχειλιστών – αναβάθμιση υπερχειλιστών
Η επιρροή των Γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό.
Εξελίξεις στο Γεωτεχνικό σχεδιασμό
Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό

5. Παρουσίαση έργων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
& ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κράτηση περιπτέρου - Χορηγίες
Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο με οποιοδήποτε τρόπο (Οικονομική ενίσχυση, Εκθεσιακό
χώρο) θα αναφέρονται στο website, στο banner & στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου ως χορηγοί.

Για την επιλογή περιπτέρου, παρακαλούμε υποδείξτε 3 επιλογές με σειρά προτεραιότητας.
Για την επιλογή χορηγίας παρακαλούμε συμπληρώστε στον ανάλογο πίνακα.
Στη συνέχεια της διαδικασίας θα λάβετε την προσφορά του γραφείου Διοργάνωσης η οποία μετά την
αποστολή της (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), θέτει σε ισχύ τη συμμετοχή σας δηλώνοντας
παράλληλα και την πλήρη αποδοχή των όρων πληρωμής και ακυρώσεων.
Η Οργανωτική Επιτροπή, διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης των τετραγωνικών της
έκθεσης, να προσθέσει επιπλέον τετραγωνικά χωρίς αυτό να επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα περίπτερα.
Ακυρώσεις
Κάθε ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται μόνο εγγράφως στην TRIAENA TOURS &
CONGRESS Α.Ε.
Η συμμετοχή των εταιρειών μπορεί να ακυρωθεί έως και 10 Μαΐου 2017 χωρίς καμία επιβάρυνση. Για
ακύρωση συμμετοχής από 11 Μαΐου 2017 μέχρι και 15 Ιουνίου 2017 θα παρακρατείται το 50% του
ποσού ενοικίασης ή χορηγίας.
Μετά την 15η Ιουνίου 2017, καμία ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή και η πληρωμή της χορηγίας ή του
περιπτέρου είναι υποχρεωτική.
Επιστροφές χρημάτων από ακυρώσεις θα γίνουν μετά το τέλος του Συνεδρίου και εφ όσον πληρούνται
οι παραπάνω όροι ακύρωσης.
Όροι πληρωμής
Για όλες τις κατηγορίες χορηγιών και έκθεσης απαιτείται:
50% προκαταβολή του τελικού ποσού με την επιβεβαίωση συμμετοχής
Εξόφληση 10 ημέρες μετά την λήψη του τελικού τιμολογίου
Η πληρωμή πρέπει να γίνει με κατάθεση στην τράπεζα, στην επωνυμία TRIAENA TOURS &
CONGRESS Α.Ε. αναφέροντας το όνομα του χορηγού και τον κωδικό ΑΑ /6009/ 17 σε έναν από τους
κάτωθι λογαριασμούς τραπεζών:
EFG - EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 026 062 020009810715 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 014 101002002044622
ΙΒΑΝ : GR57 0260 0620 0001 5020 0098 107
ΙΒΑΝ : GR9701401010101002002044622
ΜΕΣΩ INTERNET : 00260062150200098107
SWIFT / BIC CODE: C R B A G R A A
SWIFT / BIC CODE: ERBKGRAA
Τιμολόγηση
Στις τιμές που αναφέρονται δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι που αφορούν τον ΦΠΑ
Η τιμολόγηση θα γίνεται, μετά το πέρας του Συνεδρίου.
Έντυπο Συμμετοχής
Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του
εντύπου που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.
Η αποστολή του εντύπου συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής που
αναφέρονται κατωτέρω καθώς και των όρων πληρωμής και ακυρώσεων.
Σε συνέχεια της διαδικασίας θα λάβετε Επιβεβαίωση της συμμετοχής σας ή Οικονομική προσφορά από
το γραφείο Διοργάνωσης, την οποία πρέπει να μας επιστρέψετε υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
TRIAENA TOURS AND CONGRESS Α.Ε
Μεσογείων 15, ΤΚ 11526, Αθήνα
Πληροφορίες
Tηλ : 210 74 99 300,337 Fax : 210 77 13 795
E-mail: efip@triaenatours.gr
(κα Έφη Παπασταυροπούλου)

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λογότυπο (εταιρικό) στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου
Λογότυπο (εταιρικό) στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου με link στην ιστοσελίδα στις
Λογότυπο (εταιρικό) στο banner του
συνεδρίου
Λογότυπο (εταιρικό) στο τελικό πρόγραμμα
του συνεδρίου σε ειδική σελίδα
αφιερωμένη στις Χορηγούς
Λογότυπο (εταιρικό) σε TV plasma στο χώρο
στις γραμματείας
Μία (1) δωρεάν εγγραφή Συνέδρου
Δύο (2) δωρεάν εγγραφές Συνέδρων
Τρείς (3) δωρεάν εγγραφές Συνέδρων
Προτεραιότητα επιλογής στις κατηγορίες
χορηγιών του συνεδρίου
6 m2 (3X2m), εκθεσιακός χώρος
12 m2 (6X2m), εκθεσιακός χώρος
Διαφημιστικό ένθετο στην τσάντα του
συνεδρίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
800 - 2.000 €
2.000 - 5.000 €
5.000 - 8.000 €
Πάνω από 8.000 €

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Διαφημιστικό Ένθετο στη Συνεδριακή Τσάντα

€ 800,00

Προβλεπόμενη ποσότητα: 400 τεμ.

Σήμανση χώρου σε TV plasma

€ 1.500,00

Οθόνες Plasma 42’ θα τοποθετηθούν στο Εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου δίνοντας συνεχώς πληροφορίες για το
τρέχων επιστημονικό πρόγραμμα καθώς και το λογότυπο της χορηγού εταιρείας

TV plasma στο χώρο της γραμματείας

€ 1.200,00

Οθόνη Τ.V Plasma 42’ θα τοποθετηθεί στην Γραμματεία του Συνεδρίου δίνοντας πληροφορίες για το τρέχων
επιστημονικό πρόγραμμα και θα προβάλλουν το λογότυπο της χορηγού εταιρείας

Κορδόνια (Αποκλειστικότητα χορηγίας)

€ 1.200,00

Το λογότυπο της εταιρείας θα τυπωθεί στο κορδόνι της ονομαστικής κονκάρδας την οποία φέρει κάθε σύνεδρος.
Μέρος της χορηγίας μπορεί να καλυφθεί με διαφημιστικά προϊόντα της εταιρείας κατόπιν εγκρίσεως από την
Οργανωτική Επιτροπή.
Προβλεπόμενη ποσότητα: 400 τεμ.

Μπλοκ – Στυλό (Αποκλειστικότητα χορηγίας)

€ 800,00

Το λογότυπο της εταιρείας θα τυπωθεί στα στυλό τα οποία θα δοθούν σε κάθε σύνεδρος. Μέρος της χορηγίας μπορεί
να καλυφθεί με διαφημιστικά προϊόντα της εταιρείας κατόπιν εγκρίσεως από την Οργανωτική Επιτροπή.
Προβλεπόμενη ποσότητα: 400 τεμ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεξίωση Υποδοχής - Κοκτέιλ
€ 5.000,00
Η χορηγία αφορά κάλυψη του κόστους των επισιτιστικών και των ποτών της εκδήλωσης υποδοχής των
Συνέδρων
Οφέλη Χορηγού:
• Επτά (7) δωρεάν έγγραφες Σύνεδρων
• Δυνατότητα τοποθέτησης δύο (2) banners της χορηγού στην είσοδο της αίθουσας που θα λάβει χώρα
η Εκδήλωση Υποδοχής (η κατασκευή των banners αφορά αποκλειστικά τον χορηγό)
• Ένθεση διαφημιστικού υλικού της χορηγού εταιρείας στη συνεδριακή τσάντα
• Προβολή λογοτύπου στο banner των χορηγών
• Αναφορά στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Διαλείμματα Καφέ

€ 1.500,00 ανά διάλειμμα καφέ

Καφές, αναψυκτικά & βουτήματα θα προσφέρονται στους συνέδρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
Οφέλη Χορηγού:
• Τοποθέτηση επιτραπέζιων πινακίδων με το όνομα της χορηγού κατά τη διάρκεια του χορηγούμενου
διαλείμματος καφέ
• Αναφορά στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου ως «Χορηγός»
• Δυνατότητα τοποθέτησης (1) banner της χορηγού εταιρείας κατά τη διάρκεια του χορηγούμενου
διαλείμματος (η κατασκευή του banner είναι αποκλειστική ευθύνη της χορηγού)
• Προβολή του λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Είδος Καταχώρησης

Τελικό Πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο

€ 1.500

Απλή ολοσέλιδη εσωτερική σελίδα

€ 1.000

Εσωτερική εξωφύλλου

€ 1.200

Εσωτερική οπισθόφυλλου

€ 1.200

Σαλόνι

€ 1.800

Σελιδοδείκτης (το κόστος παραγωγής βαρύνει το χορηγό)

€ 300

ΕΚΘΕΣΗ

Ενοικίαση χώρου με εκθεσιακό περίπτερο (κατασκευή)

€ 1.000,00 (6 τ.μ.)

Η ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν :
Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος 500 Watts ανά 6 τ.μ.
1 Τραπέζι & 2 Καρέκλες
Οι εταιρείες θα ενημερωθούν εγκαίρως για τις ημερομηνίες και τις ώρες διάθεσης των
εκθεσιακών χώρων. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων πριν και μετά από τις συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες.
Κάθε εταιρεία δικαιούται 500W δωρεάν κατανάλωση ρεύματος ανά 6τμ.
Για τριφασικό ρεύμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκθεσιακό περίπτερο. Η
προτεραιότητα επιλογής θα καθορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή με βάση το συνολικό ποσό χορηγίας
συνολικά ανά εταιρεία και τον χρόνο εκδήλωσης εγγράφως του σχετικού ενδιαφέροντος

Κόστος επιπλέον παροχής ηλεκτρικού ρεύματος εκθεσιακών περιπτέρων:
ΕΠΙΠΛΕΟΝ WATTS

ΚΟΣΤΟΣ

500 Watts

€ 60

501-1.500 Watts

€ 120

1.501-2.500 Watts

€ 180

2.501-3.500 Watts

€ 240

3.501-4.500 Watts

€ 300

4.501 Watts & άνω

€ 360

Οι εκθέτες που επιθυμούν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιπλέον των προσφερόμενων 500W θα
πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη γραμματεία του Συνεδρίου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξή
του. Το κόστος επιβαρύνει τη χορηγό εταιρεία και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Σημειώσατε ότι, η ηλεκτροδότηση στο χώρο της έκθεσης λειτουργεί κατά τη διάρκεια των ωρών
διεξαγωγής του Συνεδρίου. Μετά το πέρας αυτών, η ηλεκτροδότηση σταματά.

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε όόππω
ωςς σσυυμμππλληηρρώ
ώσσεεττεε ττοο ππααρραακκάάττω
ω έέννττυυπποο σσυυμμμμεεττοοχχήήςς

EΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας__________________________________________________________________________
Υπεύθυνος Επικοινωνίας ______________________________________________________________________
Επάγγελμα _________________________________________________________________________________
Διεύθυνση _________________________________________________________________________________
Τηλ. ________________________ Fax _____________________ e-mail_______________________________
Α.Φ.Μ. ____________________________________

Τρόποι Συμμετοχής

Περιγραφή

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

Δ.Ο.Υ. ________________________________________

Κόστος

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Κοινωνικές Εκδηλώσεις

1.
2.

Διαφημιστικές Χορηγίες

1.
2.
3.

Εκτυπωτικά - Καταχωρήσεις

1.
2.
Σύνολο Χορηγίας
Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφή (σφραγίδα εταιρείας) ____________________________________ Ημερομηνία ________________

