
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  86ης ΔΕΘ  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 86ης ΔΕΘ €/ΤΜ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΜΙΑ ΟΨΗ   170,00 €  

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ 185,00 €  

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ 200,00 €  

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΨΕΙΣ 215,00 €  

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ      80,00 €  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΤΥΠΟΣ 2)      19,00 €  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΘΕΤΗ     110,00 €  

ΤΥΠΟΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ   Διατίθεται χώρος σε ίχνος εδάφους συμπεριλαμβανομένης της γενικής  καθαριότητας. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η παροχή και σύνδεση ρεύματος (Απαραίτητη η κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου). Κόστος 22€/Kw πλέον ΦΠΑ. 

ΤΥΠΟΣ 2  
ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
(μόνο για 
στεγασμένο 
χώρο) 

Περιλαμβάνει: Διαχωριστικά, μετόπη 
με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό 

stand, μοκέτα, 1 γραφείο, 1 
τραπεζάκι, 3 καρέκλες γενική 

καθαριότητα και ανά 12τ.μ. μία 

πρίζα ισχύος 500W, δέκα ηλεκτρικά 
σπότ, παροχή και σύνδεση 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

   ΟΨΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ:   

 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

A)Με επιταγές 
Με τη Δήλωση Συμμετοχής κατατίθενται τρεις επιταγές ως εξής: 

η πρώτη καλύπτει το 30% του συνολικού ποσού με λήξη 29/08/2022, 
η δεύτερη καλύπτει το 40% με λήξη 29/11/2022 και 

η τρίτη καλύπτει το 30% με λήξη 29/12/2022 

 
Β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Σε περίπτωση που ο εκθέτης δεν εκδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές κι επιθυμεί να πληρώσει με μετρητά, θα 
πρέπει με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής να καταθέσει ως προκαταβολή το 30% του συνολικού ποσού 

και η εξόφληση να γίνει έως τις 16/09/2022. 

 
Γ) Με πιστωτική κάρτα 

Ισχύει επίσης η εξόφληση των τιμολογίων μέσω πιστωτικής κάρτας σε 6 ή 12 άτοκες δόσεις σύμφωνα με τους 
όρους που έθεσε το Τμήμα Λογιστηρίου. 
 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Α. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
α. Για χώρους 64 – 79 τ.μ.: έκπτωση 10% 

β. Για χώρους 80 – 99 τ.μ.: έκπτωση 15% 

γ. Για χώρους 100 – 149 τ.μ.: έκπτωση 20% 
δ. Για χώρους 150τ.μ. και άνω: έκπτωση 25% 

Β. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
α. Για χώρους 80 – 150 τ.μ.: έκπτωση 10% 

β. Για χώρους 151 – 200 τ.μ.: έκπτωση 15% 

γ. Για χώρους 201 τ.μ. και άνω: έκπτωση 20% 
Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν μόνο το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1) και όχι στη δομή 

 

10-18/09/2022 


