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Αιτιολογική σκέψη:

Η Peter’s Gallery (η «Γκαλερί») επιθυμεί  να πουλήσει  έργα του Καταθέτη 
(το «ΈΈργο/α τέχνης») επί παρακαταθήκη.

Συμφωνία

Λαμβάνοντας υπόψη τις αμοιβαίες συνθήκες που περιέχονται  στο παρόν, 
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τα κάτωθι:

1.$ Παρακαταθήκη: Ο Καταθέτης παραδίδει  με το παρόν προς την 
Γκαλερί, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής, το/α ΈΈργο/α τέχνης 
που περιλαμβάνεται  στο αρχικό, υπογεγραμμένο δελτίο απογραφής το οποίο 
αποτελεί  μέρος της παρούσας Συμφωνίας και επισυνάπτεται  στην παρούσα 
ως ΈΈκθεμα Α. Πρόσθετα Δελτία Απογραφής θα ενσωματωθούν στην 
παρούσα συμφωνία, εάν και τα δύο μέρη συμφωνούν στην παρακαταθήκη 
των συμπληρωματικών έργων. Τα επιπλέον φύλλα Δελτίων Απογραφής θα 
φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και από τα δύο μέρη.

2 . Διάρκεια της Παρακαταθήκης: Ο Καταθέτης και  η Γκαλερί 
συμφωνούν ότι  η αρχική διάρκεια της παρακαταθήκης για κάθε ΈΈργο 
τέχνης θα είναι  από τις ...........………........ μέχρι  τις ..........………......... Στη 
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συνέχεια, η παρακαταθήκη θα συνεχιστεί  έως ότου η Συμφωνία τερματιστεί 
σύμφωνα με το το ΆΆρθρο 11 της εν λόγω συμφωνίας.

3. Δηλώσεις και Εγγυήσεις του  Καταθέτη: Ο Καταθέτης με το παρόν 
εκπροσωπεί  και  εγγυάται  προς την Γκαλερί  ότι  αυτός/αυτή είναι ο/η 
δημιουργός του/των ΈΈργου/ων τέχνης και  είναι  ο μοναδικός και 
αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων που χορηγούνται  στην 
Γκαλερί  σε αυτή τη συμφωνία και  έχει  όλα τα δικαιώματα για να εισέλθει  σε 
αυτή τη συμφωνία. Ο Καταθέτης δεν εκχώρησε, ενεχυρίασε ή αλλιώς 
επιβάρυνε τα δικαιώματα που παρέχονται  προς την Γκαλερί  σε τρίτους. Το/
τα ΈΈργο/α τέχνης είναι πρωτότυπο/α και  το/τα ΈΈργο/α τέχνης, εν όλω ή εν 
μέρει, δεν παραβιάζει/ζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, δεν παραβιάζουν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή 
άλλα προσωπικά ή όποιαδηποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεν 
περιέχουν   συκοφαντικό ή σκανδαλώδες θέμα ή όποιοδήποτε θέμα που 
αντιβαίνει στον νόμο.

4. Ευθύνη για απώλεια ή ζημιά: Από την ημερομηνία υποβολής και  
παραλαβής του/των ΈΈργου/ων τέχνης, η Γκαλερί  δεν θα φέρει  καμία ευθύνη 
για απώλεια ή ζημία του/των ΈΈργου/ων τέχνης, εκτός από αυτές που 
προκαλούνται  από αμέλεια της Γκαλερί. Η ευθύνη της Γκαλερί θα  
περιορίζεται στο ποσό που ο Καταθέτης θα λάμβανε εάν το/τα ΈΈργο/α 
τέχνης είχε/αν πωληθεί.

5. Τιμολόγηση, Προμήθεια της Γκαλερί, ΌΌροι Πληρωμής: Η Γκαλερί 
προβαίνει  στην πώληση του/των ΈΈργου/ων τέχνης σε τιμή λιανικής πώλησης 
που καθορίζεται  στο/α Δελτίο/α Απογραφής. Η προμήθεια της Γκαλερί 
ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) χωρίς τον Φ.Π.Α. και  ο Καταθέτης 
θα καταβληθεί  το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) της δηλούμενης τιμής 
λιανικής πώλησης των πωλουμένων έργων. Η πληρωμή στον Καταθέτη, σε 
όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται  από την Γκαλερί, θα γίνονται  το 
αργότερο εντός σαράντα πέντε (45 ) ημερών μετά την ημερομηνία της 
πώλησης του/των ΈΈργου/ων τέχνης. Στις πωλήσεις με δόσεις, οι  είσπραξη 
από κάθε δόση θα καταβάλεται  στον Καταθέτη και  στην Γκαλερί, σύμφωνα 
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με το αντίστοιχο μερίδιο του ποσοστού τους. Σε περίπτωση που το/τα ΈΈργο/
α τέχνης επιστραφεί  στην Γκαλερί  για  επιστροφή χρημάτων, ο Καταθέτης θα 
επιστρέψει  αμέσως στην Γκαλερί  οποιαδήποτε αμοιβή έλαβε για το/τα ΈΈργο/
α τέχνης ή κατά την κρίση της Γκαλερί. Η Γκαλερί  μπορεί  να αφαιρέσει  το 
ποσό από την επόμενη πληρωμή του Καταθέτη. Η Γκαλερί  μπορεί  να 
αγοράσει  οποιοδήποτε ΈΈργο τέχνης σε τιμή ίση με το ποσοστό της τιμής 
πώλησης το οποίο ο Καταθέτης θα δικαιούνταν αν η πώληση είχε γίνει  σε 
τρίτους. Η πληρωμή για οποιαδήποτε τέτοια αγορά από την Γκαλερί  θα 
πρέπει  να γίνει  στον Καταθέτη εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία της αγοράς.

6. Αποκλειστικότητα: Η πώληση του/των ΈΈργου/ων τέχνης στο παρόν 
είναι  αποκλειστικό δικαίωμα της Γκαλερί  για τη διάρκεια της 
παρακαταθήκης. Σε περίπτωση πώλησης ενός ΈΈργου τέχνης, ακόμα και 
έργου τέχνης εκτός του/των Δελτίου/ων Απογραφής, που προέρχεται  από 
τον Καταθέτη ή τρίτο μέρος, η Γκαλερί  έχει  δικαίωμα στην προμήθεια της 
από τη πώληση, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία και  η πληρωμή 
πρέπει  να γίνει  στην Γκαλερί μέσα σε δεκαπέντε ( 1 5 ) ημέρες από την 
ημερομηνία της πώλησης. Αν ο Καταθέτης δεν παραδώσει  την πληρωμή ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος πληρωμής που οφείλεται  προς την Γκαλερί  εντός του 
καθορισμένου χρόνου, η Γκαλερί  έχει  το δικαίωμα να παρακρατήσει  μέρος ή 
το σύνολο των ΈΈργων  τέχνης από το/τα Δελτίο/α Απογραφής ως 
αποζημίωση ίση με την πληρωμή που οφείλεται  στην Γκαλερί  από τον 
Καταθέτη, με βάση την τιμή λιανικής πώλησης που καθορίζεται  στο/στα 
Δελτίο/α Απογραφής. Αν προσφορές για οποιο(α)δήποτε ΈΈργο/α τέχνης από 
το/τα Δελτίο/α Απογραφής βρεθούν σε ψηφιακούς ή αναλογικούς 
καταλόγους εκτός αυτών της Γκαλερί  αποτελούν σύγκρουση με το ΆΆρθρο 3. 
Είναι στην κρίση της Γκαλερί  να αφαιρέσει  τα συγκεκριμένα έργα από την 
παρούσα συμφωνία ή  να διευθετήσει  την ελάφρυνση της κατάστασης μέχρι 
την ικανοποίηση της Γκαλερί. Προηγούμενες συμφωνίες για την προώθηση 
και  πώληση των έργων που αποστέλλονται  αποτελούν σύγκρουση με το 
ΆΆρθρο 3 της παρούσας συμφωνίας.
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7. Προώθηση: Η προώθηση των έργων ανατίθεται στην Γκαλερί  κατά τη 
διάρκεια της παρακαταθήκης. Η προώθηση και  διαφήμιση των ΈΈργων 
τέχνης ή των εγκαινίων είναι  αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Γκαλερί. 
Αυτό δεν αποκλείει  την ιστοσελίδα του Καταθέτη, του καταλόγου ή άλλες 
μεθόδους παρουσίασης του χαρτοφυλακίου του Καταθέτη. ΆΆλλες μέθοδοι 
προώθησης ή και  πώλησης των ΈΈργων τέχνης που αποστέλλονται  στην 
Γκαλερί  από τον Καταθέτη ή τρίτους, είτε με προγενέστερη ή μεταγενέστερη 
συμφωνία θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Γκαλερί.

8 . Λογιστικά: Η Γκαλερί  διατηρεί  ακριβή βιβλία και  στοιχεία που 
αντανακλούν της μικτές πωλήσεις της και  το οφειλόμενο ποσό του 
Καταθέτη.  Ο Καταθετης έχει  το δικαίωμα να εξετάσει, με δικά του έξοδα,  
κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της επιχείρησης και  ύστερα από 
εύλογη ειδοποίηση, τα αρχεία της Γκαλερί   που εκφράζουν τις πληρωμές 
προς τους Καταθέτες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  από την εξέταση των 
αποτελεσμάτων ότι  τα αρχεία της Γκαλερί  περιέχουν σφάλμα περισσότερο 
από δέκα τοις εκατό (10%) στον υπολογισμό του ύψους των πληρωμών που 
οδηγεί  σε έλλειψη, τότε το ποσό του εσφαλμένου υπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5% ) 
ετησίως θα καταβάλλεται  από την Γκαλερί στον Καταθέτη στη μηνιαία 
κατάσταση μετά την εν λόγω εξέταση.

9. Μεταφορά και Ευθύνες: Η συσκευασία και  τα έξοδα αποστολής, το 
κόστος ασφάλισης και  τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται  στο χειρισμό 
της παράδοσης του/των ΈΈργου/ων τέχνης από τον Καταθέτη στην Γκαλερί, 
καθώς και  στην επιστροφή τους από την Γκαλερί  προς τον Καταθέτη, είναι 
ευθύνη του Καταθέτη$, και  αναλαμβάνονται από τον Καταθέτη. Κίνδυνος 
απώλειας για τα έργα τέχνης θα μετατοπιστεί  προς την Γκαλερί  κατά την 
παράδοση του/των ΈΈργου/ων τέχνης στην Γκαλερί.

10. Αφαίρεση του/των ΈΈργου/ων τέχνης: Μετά την λήξη της παρούσας 
συμφωνίας, ο κίνδυνος της απώλειας θα μετατοπιστεί  προς τον Καταθέτη, 
όταν η Γκαλερί  επιστρέψει  το/τα ΈΈργο/α τέχνης. Η Γκαλερί  θα είναι 
υποχρεωμένη να επιστρέψει  το/τα ΈΈργο/α τέχνης την ημερομηνία που 
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ορίζεται  στο ΆΆρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας ή κατά το τερματισμό της 
συμφωνίας βάση του ΆΆρθρου 14 της παρούσας συμφωνίας. Αν ο Καταθέτης 
δεν αφαιρέσει  το/α ΈΈργο/α τέχνης εντός τριάντα (30) ημέρων μετά την 
ημερομηνία που ορίζεται  στο ΆΆρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας ή εντός 
χρονικού διαστήματος τριάντα (30 ) ημερών μετά την ειδοποίηση για 
αφαιρέσει  του/των ΈΈργων τέχνης που έχει  σταλεί  από πιστοποιημένο 
ταχυδρομείο στην τελευταία γνωστή από την Γκαλερί  διεύθυνση του 
Καταθέτη. Η αποτυχία απομάκρυνσης του/των ΈΈργο/ων τέχνης ακυρώνει  
την συμβατική σχέση μεταξύ της Γκαλερί  και  του Καταθέτη καθώς και  τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας.

11. Τίτλος:  Η Γκαλερί  είναι  κύριος των περιουσιακών στοιχείων που ο 
Καταθέτης κατέθεσε και  είναι  δεσμευμένη να τα διαχειριστεί  μόνο σε όφελος 
του Καταθέτη, έως ότου το/τα ΈΈργο/α τέχνης πωληθούν σε καλόπιστους 
τρίτους, ή εάν το/τα ΈΈργο/α τέχνης αγοραστούν από την Γκαλερί, μέχρι  να 
καταβληθεί  η πλήρη τιμή στον Καταθέτη. Κατά την εν λόγω πώληση, τα 
έσοδα από την  πώληση (συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων 
λογαριασμών) η Γκαλερί  είναι  κύριος των εσόδων και  είναι  δεσμευμένη να 
τα διαχειριστεί  μόνο σε όφελος του Καταθέτη μέχρι  το οφειλόμενο ποσό από 
την πώληση να καταβληθεί  στον Καταθέτη. Η σχέση εμπιστοσύνης που 
περιγράφεται  παραπάνω δεν επιβάλλει  καμία υποχρέωση μεγαλύτερη από 
αυτήν που προβλέπεται  ρητά ανωτέρω και  δεν προκαλεί οποιαδήποτε άλλη 
σχέση καταπιστεύματος.

12. Προώθηση: Η Γκαλερί προωθεί  το/τα ΈΈργο/α τέχνης με όποιο τρόπο 
θεωρεί  κατάλληλο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Γκαλερί 
προωθεί  την πώληση του/των  ΈΈργου/ων τέχνης με όποιο τρόπο θεωρεί 
κατάλληλο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. ΌΌταν ζητηθεί, ο 
Καταθέτης συμφωνεί  να βοηθήσει  στην προώθηση της πώλησης του/των 
ΈΈργου/ων τέχνης είτε με την παροχή καλών φωτογραφιών ποιότητας, με  
έξοδα του Καταθέτη, ή με οποιοδήποτε άλλο εύλογο τρόπο ζητήσει  η 
Γκαλερί.
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13. Αναπαραγωγή: Ο Καταθέτης παραχωρεί  στην Γκαλερί  το δικαίωμα 
να φωτογραφίσει  και  να βιντεογραφίσει  το/τα ΈΈργο/α τέχνης και  να 
χρησιμοποίσει  το οπτικοακουστικό υλικό για δημοσιότητα και 
διαφημιστικούς σκοπούς.

14 . Τερματισμός συμφωνίας: Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες 
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, αλλά με την επιφύλαξη του ΆΆρθρου 4, η 
παρούσα συμφωνία μπορεί  να τερματιστεί  ανά πάσα στιγμή από την Γκαλερί 
εντός τριάντα (30) ημερών με γραπτή ειδοποίηση τερματισμού προς τον 
Καταθέτη. Σε περίπτωση θανάτου του Καταθέτη, η περιουσία των 
καταθέσεων θα θεωρείται  ότι  ανήκει  στον Καταθέτη για τους σκοπούς της 
παρούσας συμφωνίας. Μετά την γνωστοποίηση της γραπτής ειδοποίησης 
τερματισμού στον Καταθέτη, η Γκαλερί  και  ο Καταθέτης θα προβούν σε 
διακανονισμό όλων των  λογαριασμών τους, σύμφωνα με τη συνήθη 
διαδικασία και τα χρονικά όρια της παρούσας συμφωνίας.

1 5. Το εκχωρητό δικαίωμα: ΌΌλες οι  εκχωρήσεις δικαιωμάτων ή η 
ανάθεση καθηκόντων  σε τρίτους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι 
άκυρες.

16 . Ανακοινώσεις: ΌΌλες οι  ανακοινώσεις που απαιτούνται  από την 
παρούσα συμφωνία θα πρέπει  να γίνωνται  γραπτώς, με προπληρωμένα τέλη, 
από πιστοποιημένο ταχυδρομείο, με απόδειξη επιστροφής εάν ζητηθεί, ή 
μέσω τηλεομοιότυπου στις διευθύνσεις ή αριθμούς που δίδωνται  ανωτέρω, ή 
ιδιοχείρως. Η ανακοίνωση θα θεωρείται  ότι  ελήφθει  δύο (2) ημέρες μετά την 
ημερομηνία της αλληλογραφίας ή μετά από την με αποστολή της με 
τηλεομοιότυπο ή με ιδιόχειρη παράδοση.

17. Αμοιβές Δικηγόρων: Σε περίπτωση προσφυγής σε αγωγή ή νομικές 
διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί  ή ασκούνται για να επιβάλουν 
οποιαδήποτε ή όλες από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, το ισχύον 
μέρος θα δικαιούται  την αμοιβή του δικηγόρου, του κόστους των εξόδων και 
των εκταμιεύσεων.
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1 8 . Τόπος: Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ότι  εκτελέστηκε στη 
Δημοκρατία της Κύπρου και  πρέπει  να ερμηνεύεται  σύμφωνα με τους 
νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

19. Συγχώνευση: Η συμφωνία αποτελεί  τη συνολική συμφωνία μεταξύ 
των μερών και  υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών, 
συνεννοήσεων, καθώς και  προτάσεις (γραπτές ή προφορικές) σε σχέση με τα 
συγκεκριμένα θέματα.

20. Τροποποίηση: Καμία αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή ή 
αλλοίωση της παρούσας συμφωνίας δεν θα ισχύει  ή θα είναι  δεσμευτική 
εκτός και  αν και  μέχρις ότου οι  αλλαγές, οι  τροποποιήσεις, οι  προσθήκες, οι 
διαγραφές ή οι  αλλοιώσεις εκτελεστούν  σωστά εγγράφως και  υπογραφούν 
από τα δύο μέρη.

2 1 . Επικεφαλίδες: ΌΌλες οι  επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται  στη 
συμφωνία είναι για λόγους αναφοράς μόνο και  δεν προορίζονται  ή 
θεωρείται  ότι  περιορίζουν ή επηρεάζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, την  έννοια 
και  την ερμηνεία οποιουδήποτε από τους όρους και  τις διατάξεις της 
παρούσας συμφωνίας.

2 2 . Δικαστικός Κανόνας Σύνταξης: Συμφωνείται  ρητά από τα 
συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος κανονισμού ότι  ο δικαστικός κανόνας 
σύνταξης, ότι  ένα έγγραφο θα πρέπει  να είναι ερμηνεύεται  αυστηρά κατά 
του συντάκτη, δεν ισχύει σε οποιαδήποτε διάταξη.

2 3 . Απαλλαγή: Καμία αποποίηση από οποιοδήποτε από τα μέρη,  
οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης, θα θεωρείται  ως παραίτηση από 
οποιαδήποτε μελλοντική παραβίαση, αθέτηση ή με οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσει  οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους και  προϋποθέσεις του 
παρόντος.

24. Διαχωρισμός: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
συμφωνίας κηρυχθεί  δικαστικώς άκυρη, ανεφάρμοστη από αρμόδιο 
δικαστήριο, η απόφαση αυτή δεν έχει  ως αποτέλεσμα την ακύρωση του 
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υπόλοιπου της παρούσας συμφωνίας, καθώς και  (τα) τμήμα(τα) αυτής της 
συμφωνίας εάν κριθεί/ούν άκυρη/α, ανεφάρμοστη/α, θα θεωρείται  ότι 
διαγράφεται  από την παρούσα συμφωνία, και  το υπόλοιπο της παρούσας 
συμφωνίας θα έχει  την ίδια ισχύ ως εάν η εν μέρος ή τα μέρη δεν είχαν ποτέ 
επισυναπτεί.

25. Αντίγραφά: Η παρούσα συμφωνία μπορεί  να εκτελεστεί  σε δύο (2) ή 
περισσότερα αντίστοιχα, καθένα από τα οποία θα πρέπει να θεωρείται  ένα 
πρωτότυπο, τα οποία όμως μαζί αποτελούν ένα και το ίδιο συμφωνιτικό.

26. Ημερομηνία ΈΈναρξης Ισχύος: Η συμφωνία είναι  σε ισχύ από την 
ημερομηνία που όλα τα μέρη του παρόντος κανονισμού έχουν εκτελέσει  την 
παρούσα συμφωνία.

Σε πίστωση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη στο παρόν εκτελούν 
σήμερα αυτή τη συμφωνία.

Υπογραφή:
Για την Γκαλερί

Υπογραφή:
Ο Καταθέτης

Ημερομηνία:
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A/A Ονοματεπώνυμο 
Καλλιτέχνη Τίτλος Υλικό Διαστάσεις 

cm
Λιανική 
Τιμή

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δελτίο Απογραφής

Υπογραφή:
Για την Γκαλερί

Υπογραφή:
Ο Καταθέτης

Ημερομηνία:

ΈΈκθεμα Α


