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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΕΝΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

« Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ» 

 
Ο Δήμος Αθηένου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 1ο 

Παγκύπριο Φεστιβάλ Αθηενίτικων Προϊόντων – «Η Αθηένου στο πιάτο σας». Το 

φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος και Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

Ημερομηνία και Ώρα: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, 11:00 – 22:00 περίπου. 

 

Χώρος διεξαγωγής: Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο Αθηένου. 

 

Είσοδος: Η είσοδος για το κοινό είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

 

Γιατί να συμμετέχω ως Εκθέτης στο Φεστιβάλ Αθηενίτικων Προϊόντων; 

 

1. Είναι η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια προώθησης όλων των 

αθηενίτικων προϊόντων (ψωμιού και αρτοπαρασκευασμάτων, 

γαλακτοκομικών, κρέατος και αλλαντικών, λουκουμιών, ξηρών καρπών, 

σπιτικών γλυκών, αβγών, πουργουριού/τραχανά κ.λ.π.). 

 

2. Δίνεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία προώθησης, διαφήμισης και 

διάθεσης όλων των προϊόντων. 

 

3. Η διαφημιστική καμπάνια θα περιλαμβάνει: 

 

 ραδιοφωνική προβολή  

 περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) 

 προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 προωθητική ομάδα 

 

4. Αποκλειστικότητα των Αθηενίτικων Προϊόντων και των ντόπιων 

παραγωγών. 

 

5. Αύξηση της δημοσιότητας / προβολή της δημοσιότητας. 

 

6. Ευκαιρία προώθησης καινούργιων προϊόντων. 

 

7. Ο Δήμος Αθηένου θα καλύψει ένα σημαντικό κόστος όσον αφορά τον 

εξοπλισμό και την κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου, την προώθηση 

και την προβολή του φεστιβάλ κ.ά., μέσα από χορηγίες ευρωπαϊκών ή 

και άλλων προγραμμάτων και χορηγιών. 

 

8. Θα έρθουν επισκέπτες από όλη την Κύπρο. 
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Βασική Δομή Περιπτέρου 

 

• 1 τραπέζι/περίπτερο  

• 2 καρέκλες 

• 1 καλάθι αχρήστων 

• 1 πρίζα 

• Φωτισμός  

 

Κόστος βασικής δομής περιπτέρου: 20 ευρώ + Φ.Π.Α.  

 

Επιπρόσθετες παροχές από τον Δήμο Αθηένου στους Εκθέτες: 

 

 Κονκάρδες εισόδου για τους εκθέτες  

 Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 

 Μεταφορά και στήσιμο περιπτέρων 

 Διοργάνωση παράλληλων δράσεων για προσέλκυση περισσότερου 

κόσμου 

 

 

Σημειώσεις:  

 

i. Στην πιο πάνω τιμή δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες παροχές, υπηρεσίες 

και εξοπλισμός προς τους εκθέτες, όπως επιπλέον πρίζα, επιπλέον 

φωτισμός και ειδικές κατασκευές. 

ii. Οποιεσδήποτε πρόσθετες παροχές χρειάζονται οι εκθέτες (π.χ. επιπλέον 

καρέκλες, επιπλέον φωτισμός κ.λ.π.) πρέπει να αναφερθεί στους 

διοργανωτές τουλάχιστον 10 μέρες πριν το φεστιβάλ και ενδέχεται να 

χρεωθεί επιπλέον. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

1. Στοιχεία Αιτητή 

Όνομα Εταιρείας: ............................................................................................. 

Α.Φ.Τ. (νομικό πρόσωπο): .............................................................................. 

Όνοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο): .......................................................... 

Αρ. Ταυτότητας: ............................................................................................... 

Διεύθυνση: ........................................................................................................ 

Τηλέφωνο: ........................................... Φαξ: ................................................... 

Ηλ. Ταχυδρομείο: .............................................................................................. 

Όνομα υπεύθυνου για το Φεστιβάλ: .............................................................. 

Τηλέφωνο υπεύθυνου για το Φεστιβάλ: ........................................................ 

Αποστολή λογότυπου εταιρείας σε μορφή jpeg ή png στο 

mail@athienou.org.cy : NAI / OXI  

 

 

2. Τακτοποίηση Λογαριασμού 

 

Πληρωτέο ποσό: 20 ευρώ + 19% Φ.Π.Α. = 23,80 ευρώ. 

 

Με την υποβολή της αίτησης θα καταβάλλεται όλο το κόστος 

συμμετοχής. 

 

Τρόπος πληρωμής:  Τοις μετρητοίς / Επιταγή/ Πιστωτική Κάρτα. 

 

3. Δήλωση: Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω ότι συμφωνώ με το 

έντυπο Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί (Παράρτημα 1). 

 

Όνομα υπογράφοντος: ................................................................................. 

 

Υπογραφή και σφραγίδα (αν υπάρχει) : ..................................Ημερομηνία: 

................. 

 

Προϊόντα προς πώληση: ............................................................................... 

 

Προϊόντα για δωρεάν διάθεση προς το κοινό: ............................................ 

........................................................................................................................... 

 

 

Η αίτηση να υποβληθεί είτε ιδιοχείρως και να παραδοθεί στα γραφεία του 

Δήμου στην οδό: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600, 

Αθηένου είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 24522333, είτε μέσω 

Τελευταία μέρα και ώρα υποβολής αίτησης:  

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, στις 3 μ.μ. 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@athienou.org.cy. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές μόνον από Αθηενίτες παραγωγούς. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμμετοχή επικοινωνείστε στο τηλ. 

24811370 ή στο mail@athienou.org.cy  . 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

 

1. Οι Όροι Συμμετοχής και Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από τον Δήμο 

Αθηένου, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως ο 

«Διοργανωτής». 

 

2. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή 

ή έκθεμα, χωρίς καμιά υποχρέωση να δικαιολογήσει τη θέση του, σε 

περίπτωση που ο αιτητής για συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεν συμφωνεί 

ότι θα ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς όπως αναγράφονται 

πιο κάτω. 

 

3. Σε κάθε περίπτερο θα υπάρχει ο Εκθέτης που αναφέρεται στην αίτηση 

συμμετοχής. Υπενοικίαση, «φιλοξενία» ή οποιαδήποτε εξυπηρέτηση 

τρίτου απαγορεύεται, χωρίς την γραπτή έγκριση του Διοργανωτή. 

 

4. Ο Διοργανωτής θα συμβουλεύει κάθε Εκθέτη για τον αριθμό του 

περιπτέρου που θα του δοθεί στο χώρο. Θα υπάρχει σειρά 

προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο εγγραφής κάθε Εκθέτη στο 

Φεστιβάλ. 

 

5. Μετά την υποβολή της αίτησης, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πάρει 

τελικά μέρος στην έκθεση ο Εκθέτης: 

 

• Οφείλει να ειδοποιήσει τον Διοργανωτή τουλάχιστον 7 μέρες πριν 

το Φεστιβάλ. Το ποσό συμμετοχής χάνεται, ως αποζημίωση υπέρ 

του Διοργανωτή, για τη μη εκτέλεση της συμφωνίας. 

 

• Ο Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή θεωρεί τον χώρο ελεύθερο 

και τον διαθέτει όπως αυτός νομίζει. 

 

6. Ο Εκθέτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το περίπτερο που 

θα του δοθεί από τον Διοργανωτή. 

 

7. Οποιοδήποτε σχέδιο διακόσμησης του περιπτέρου πρέπει να 

υποβάλλεται για έγκριση στο Διοργανωτή τουλάχιστον 3 μέρες πριν 

το Φεστιβάλ, προκειμένου να μην αλλάξει η βασική εμφάνιση και δομή 

του χώρου, ούτε να ενοχλεί τους άλλους Εκθέτες.  

 

8. Ο Διοργανωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εκθέτη το 

χώρο του περιπτέρου του την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 από τις 8:00 

π.μ. μέχρι τις 10:00 π.μ.. 
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9. Ο Εκθέτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει το περίπτερο στην 

κατάσταση που το παρέλαβε. Τα περίπτερα είναι της κατοχής του 

Διοργανωτή, που έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με 

την εκτίμηση του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου του, για οποιαδήποτε 

ζημιά προερχόμενη από τον Εκθέτη ή Εκπρόσωπό του. 

 

10. Διαφημίσεις εκτός των περιπτέρων δεν επιτρέπονται. Απαγορεύεται η 

διανομή διαφημιστικού υλικού στους γύρω χώρους του Φεστιβάλ, 

όπως και στις εισόδους. 

 

11. Στην περίπτωση που το Φεστιβάλ δεν πραγματοποιηθεί ή ήθελε 

διακοπεί από οποιαδήποτε ανωτέρα βία, σεισμό, πλημμύρες, πόλεμο 

ή πυρκαγιά ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Διοργανωτή, συμφωνείται ότι ο Εκθέτης καμία 

αξίωση ή απαίτηση έχει όσον αφορά οποιαδήποτε αποζημίωση ή 

επιστροφή καταβληθέντος ποσού. 

 

12. Η ημερομηνία του Φεστιβάλ και το ωράριο διεξαγωγής καθορίζεται 

από τον Διοργανωτή.  

 

13. Το κόστος μετακίνησης των προϊόντων προς και από το χώρο του 

Φεστιβάλ, καθώς και η διακόσμηση του περιπτέρου, επιβαρύνουν τον 

Εκθέτη, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα γι΄ αυτό να ζητήσει μείωση του 

κόστους του περιπτέρου. 

 

14. Οι Εκθέτες και το προσωπικό που απασχολούν άμεσα ή έμμεσα, είναι 

υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους κανονισμούς και τους όρους 

συμμετοχής. 

 

15. Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί διέπονται από τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε σύγκρουση ήθελε 

προκύψει θα αντιμετωπιστεί υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών δικαστηρίων. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


