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ΑΡΘΡΟ  1 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η  Α.ΛΜ.Α – ΑΙΓΙΟΥ  [ Αγωνιστική  Λέσχη  Μηχανοκίνητου  Αθλητισμού – Αιγίου ]  

διοργανώνει, ύστερα  από  έγκριση  των  αρμοδίων  Αρχών, το  AIGIO  AUTO -

MOTO  FESTIVAL  που  θα  διεξαχθεί  το  Σάββατο 5 και  την  Κυριακή 6  

Αυγούστου  2017 στο  παλιό  λιμάνι Αιγίου (Κάτω  από  την  Παναγία  Τρυπητή). 

Το  AIGIO  AUTO-MOTO  FESTIVAL  είναι  εκδήλωση – έκθεση  μηχανοκίνητου 

ενδιαφέροντος  και  θα  διεξαχθεί, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  

κανονισμού  και  των  ενημερωτικών  δελτίων  που  θα  εκδίδονται  από  την  

Οργανωτική  Επιτροπή. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Επίτιμος  Πρόεδρος. Αντιδήμαρχος Κα Μαρία  Τσουκαλά [ Πρόεδρος  ΔΗΚΕΠΑ ] 

Πρόεδρος.  Αγγελόπουλος  Σωκράτης. 

Γραμματέας.  Βασιλακοπούλου  Σοφία. 

Ταμίας.  Παπαδημητρίου  Διονύσιος. 

Μέλη.  Χασιώτης  Θεοφάνης,  Κονδύλης Παναγιώτης, Σιμώνης  Μιλτιάδης. 

Υπεύθυνος  Ασφαλείας.  Αγγελόπουλος  Σωκράτης. 

Υπεύθυνος  Δημοσίων  Σχέσεων.  Μίχαλος  Κων/νος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ - 2  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ΠΟΥ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΔΕΚΤΑ 

 

Όλα  τα  οχήματα  κάθε  τύπου  που  είναι  νόμιμα  για  κάθε  χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ – 3  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Κάθε  φυσικό  πρόσωπο  που θα  δηλώσει  και  θα  υπογράψει  την  Δήλωση   

Συμμετοχής, που  ορίζει  η  Οργανωτική  Επιτροπή. 

Η  Οργανωτική  Επιτροπή  έχει  δικαίωμα  να  αρνηθεί  την  δήλωση  

συμμετοχής, χωρίς  να υποχρεούται  να  αιτιολογήσει  τους  λόγους  άρνησης. 

Η  απόρριψη  θα  γνωστοποιηθεί  στον  ενδιαφερόμενο 24 ώρες  μετά  το  

κλείσιμο  των  συμμετοχών. 

 

ΑΡΘΡΟ – 4   ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

4.1   Όποιος  θέλει  να  λάβει  μέρος  στην  Έκθεση, πρέπει  υποχρεωτικά  να  

συμπληρώσει  την  Δήλωση  Συμμετοχής  και  να  την  υποβάλει  στη  

γραμματεία της  Έκθεσης , από  24  Ιουλίου μέχρι  την  Τετάρτη  2  Αυγούστου  

2017  και  ώρα 20.00. 
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4.2  Με  την  υπογραφή  της  δήλωσης  συμμετοχής  σημαίνει  ότι  ο  

συμμετέχων  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τον  παρόντα  κανονισμό  της  έκθεσης      

και  συμμορφώνεται  με  τις  υποδείξεις  της  Οργανωτικής  Επιτροπής. 

 

4.3   Εάν  κατά  τον  έλεγχο  κάποιο  όχημα  δεν  ανταποκρίνεται  στην  δήλωση  

συμμετοχής  που  έχει  κατατεθεί  η  μπορεί  να  επιφέρει  κίνδυνο  για  την  

εκδήλωση, δεν  θα  συμμετάσχει  στην  Έκθεση, εφόσον  αυτό  κριθεί  από  την  

Οργανωτική  Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ - 5   ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

5.1   Το  ποσό  των  20  Ευρώ  ορίζεται  ως  παράβολο  συμμετοχής, για  κάθε  

όχημα  παντός  τύπου. 

Στο  ποσό  συμμετοχής  δεν  περιλαμβάνεται  οποιαδήποτε  διαφημιστική  

προβολή [ εκτός  του  οχήματος ] Κάθε  διαφημιστική  προβολή, από  εκθέτη ή 

μη, απαιτεί  ειδική  συμφωνία  με  την  Οργανωτική  Επιτροπή.  

 

5.2  Η  δήλωση  συμμετοχής  δεν  θα  γίνεται  δεκτή, εάν  δεν  συνοδεύεται  από  

το  αντίστοιχο  παράβολο. 

 

5.3  Το  παράβολο  συμμετοχής  επιστρέφεται  μόνον: 

        Α.  Εάν  η  δήλωση  συμμετοχής  δεν  γίνει  δεκτή. 

        Β.  Εάν  ματαιωθεί  η  έκθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ - 6    ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

6.1  Οι  συμμετέχοντες  στην  Έκθεση  είναι  υποχρεωμένοι  να  

συμμορφώνονται  με  τις  υποδείξεις  τόσο  της  Οργανωτικής  Επιτροπής, όσο  

και  του  Λιμενικού.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ο  συμμετέχων  θα  αποβάλλεται  

από  τον  χώρο  της  έκθεσης, χωρίς  δικαίωμα  επιστροφής  του  παραβόλου  

συμμετοχής. 

 

6.2  Οι  συμμετέχοντες  στη  έκθεση  είναι  υποχρεωμένοι να  παρουσιαστούν  

στο  χώρο  της  έκθεσης, το  ΣΑΒΒΑΤΟ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017  το  αργότερο  μέχρι  

ώρα  12.00  το  πρωί. 

 

6.3   Οι  συμμετέχοντες  είναι  υποχρεωμένοι  να  θέσουν  τα  οχήματά τους  

στην  διάθεση  της  οργάνωσης, από  το  Σάββατο  5  Αυγούστου   και  ώρα  

10.00  έως  την  λήξη  της  έκθεσης, την  Κυριακή  6 Αυγούστου και  ώρα 20.00 

 



AIGIO AUTO-MOTO FESTIVAL 2017 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Λ.Μ.Α. ΑΙΓΙΟΥ 

www.alma-aigiou.gr 

 

 

6.4  Απαγορεύεται  αυστηρά  οι  συμμετέχοντες  να  θέτουν  σε  λειτουργία  τα  

οχήματά τους, καθώς  επίσης και  τα  ηχοσυστήματά τους  για  οποιονδήποτε  

λόγο. Απαγορεύεται  επίσης  ρητά  οι  ιδιοκτήτες  των  οχημάτων  να  κάνουν   

δεξιοτεχνίες  και  επιδείξεις  ικανοτήτων  ή  να  αναπτύσσουν  ταχύτητες  

μεγαλύτερες  των  20  χιλ./ώρα, μέσα  στον  χώρο  της  έκθεσης  και  της  

Λιμενικής  ζώνης τόσο κατά  την  προσέλευση και  κατά  την  αποχώρησή τους. 

ΟΙ  ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ  ΘΑ  ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟΝ  ΝΟΜΟ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  Κ.Ο.Κ. 

 

6.5  Η  Οργανωτική  Επιτροπή  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  υλικές  

ζημιές  και  κλοπές  επί  των  εκθεμάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ - 7    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

7.1  Η  Οργανωτική  Επιτροπή  έχει  το  δικαίωμα με απόφασή της, να  

τροποποιεί  τις  παραγράφους  του  παρόντα  κανονισμού, ανάλογα  με  τις  

περιστάσεις  και  τις  συνθήκες  που  θα  παρουσιαστούν. 

 

7.2  Κάθε  τροποποίηση ή  συμπληρωματική διάταξη  θα  γίνεται  γνωστή  με   

αριθμημένα  Δελτία  Πληροφοριών  που  θα  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος   

του  κανονισμού. Τα  δελτία αυτά, θα τοιχοκολληθούν στους πίνακες  

ανακοινώσεων της γραμματείας της έκθεσης και θα κοινοποιηθούν  απευθείας  

στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα βεβαιώσουν την παραλαβή τους  

ενυπόγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ - 8     ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 

Χορηγίες  και  διαφημίσεις  για  την  έκθεση, γίνονται  δεκτές  έπειτα  από  

έγκριση  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  και  σύμφωνα  με  τον  τιμοκατάλογο  

που  θα  δημοσιοποιηθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ – 9  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το ποσό της συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα της ασφάλισης της εκδήλωσης 

και μέρος της δαπάνης φύλαξης του χώρου κατά τις ημέρες της εκδήλωσης.  


