Όροι της Δηµοπρασίας
1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.
2 Ο Δηµοπράτης ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητού. Διευθύνει τη δηµοπρασία και καθορίζει τις
διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δηµοπρατούµενων έργων, δικαιούµενος να αρνηθεί προσφορές µικρότερες ή
µεγαλύτερες του προτεινόµενου από εκείνον ύψους.
3 Ο Δηµοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συµµετοχή οποιουδήποτε στη
δηµοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγµή οποιοδήποτε έργο από αυτήν.
4 Αγοραστής θεωρείται εκείνος ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιµή που πρότεινε ο Δηµοπράτης και στην οποία
κατακυρώθηκε το έργο. Προσφορές µη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Δηµοπράτη είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς
κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη
δηµοπρασία.
5 Κάθε έργο πωλείται «ως έχει». Ο Δηµοπράτης και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά ελαττώµατα ή
φθορές του έργου ή ατέλειες της περιγραφής του στον κατάλογο. Κάθε δήλωση που περιλαµβάνεται στον κατάλογο της
δηµοπρασίας και αφορά στην προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίµηση της αξίας του έργου, αποτελεί απλή
εκτίµηση και δε δηµιουργεί ευθύνη για τον Δηµοπράτη και τους συνεργάτες του έναντι οποιουδήποτε τρίτου.
Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ενός έργου εντός 2 ετών από την αγορά του, εάν στο διάστηµα αυτό αποδειχθεί µε
πειστικά επιχειρήµατα ότι είναι πλαστό. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται άτοκα τα χρήµατα που καταβλήθηκαν για
την αγορά του (τιµή κατακύρωσης συν προµήθεια). Προϋπόθεση για την επιστροφή του αντικειµένου είναι να µην έχει
µεταπωληθεί σε τρίτο, να διατηρείται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν αγοράστηκε και να µην υπήρχε
αναφορά στην περιγραφή του καταλόγου για διχογνωµίες ειδικών ως προς τη γνησιότητα του.
6 Κάθε δηµοπρατούµενο έργο θεωρείται καλή τη πίστη από τον Δηµοπράτη ως ανήκον στον πωλητή, ο οποίος και
εγγυάται ότι αυτό είναι ελεύθερο οποιουδήποτε νοµικού ή πραγµατικού ελαττώµατος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου
επ' αυτού.
7 Στην τιµή κατακύρωσης προστίθεται ποσοστό 15% που αποτελεί την προµήθεια του Δηµοπράτη, καθώς και
Φ.Π.Α. 15% επί της προµήθειας. Τα έργα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας από την επόµενη της δηµοπρασίας.
Ο αγοραστής υποχρεούται εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµέρα της δηµοπρασίας να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το
αγορασθέν έργο και να το έχει παραλάβει από τα γραφεία της έδρας του Δηµοπράτη. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για
όλα τα µεταφορικά έξοδα σε περίπτωση αποστολής των έργων του στον χώρο του.
8 Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας του αγοραστή να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω εντός
20 ηµερών από την ηµέρα της δηµοπρασίας, ο Δηµοπράτης δικαιούται : α) να απαιτήσει δικαστικώς την πλήρη
εξόφληση, β) να πωλήσει ελεύθερα το έργο σε τρίτο, είτε µέσω δηµοπρασίας είτε ιδιωτικώς και γ) να απαιτήσει
αποζηµίωση για οποιαδήποτε επιγενόµενη ζηµία του, που θα οφείλεται στην παραπάνω αδυναµία του αγοραστή να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

CONDITIONS OF SALE
1 By participating in the auction, the Buyer accepts the terms and conditions of the auction set forth without
reservation.
2 The Auctioneer always acts on behalf of the seller. The Auctioneer directs and decides on the consecutive biddings
for each lot. The Auctioneer has the right to refuse bids smaller or higher than those he proposed by him.
3 The Auctioneer at his discretion has the right to refuse entry or participation in the auction of any individual as well
as the right to withdraw from the auction at any time any lot.
4 A Buyer is considered to be the bidder who accepts the highest price offered by the Auctioneer and to whom the
Auctioneer closed the lot on. Offers from persons not attending the sale are accepted by the Auctioneer either in writing
or by telephone during the conduct of the auction and under the condition that the bidder's personal information as
completed in the "Bid form" from are accurate and correct at least 24 hours prior to the start of the sale.
5 Each work is sold "as is". The Auctioneer and his agents/associates bear no responsibility for any possible defects,
imperfections, damages or wear and tear on a work. All statements made in the catalogue as to the provenance, dating,
authenticity and estimate of a work are to the best of knowledge and does not imply or create ultimate responsibility for
the Auctioneer or his agents/associates. The Auctioneer bears no responsibility for errors or oversights in the lot
descriptions. A Buyer has the right to return a work within two (2) years of its purchase if it can be reasonably proved
that it is a counterfeit or fake. In such a case, the Auctioneer agrees to return to the buyer the amount paid (including
commission and VAT). Conditions of accepting the work are that it has not been resold to a third party, it is in the same
condition as it was when it was originally purchased from the Auctioneer, and there are no notes ο mentions in the
auction catalogue disputing its authenticity.
6 Each work is considered in good faith by the Auctioneer to be the property and ownership of the seller, who in turn
guarantees that the work is free from any legal claims or demands by others.
7 On the hammer price a 15% buyer's premium is added and 15% VAT only on the buyer's premium is added. The
works can be collected once payment in full is settled from the sales office beginning the day after the auction. The
buyer is required to settle his account and collect his purchase within seven days of the auction. If the buyer wants the
work to be delivered to him, all costs related to the delivery of the item (packing, transport, customs, etc.) will be paid
by the buyer.
8 In the event the buyer refuses or is unable to settle his account and collect his purchase within 20 days of the auction
date, the Auctioneer has the right to a) initiate legal action against the buyer demanding payment in full, b) dispose of
the work through a private sale or auction, and c) demand compensation for any damages incurred due to the buyer's
inability to fulfill his obligations.

