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ATHENS AUCTIONS 
Πινδάρου 7 & Αλεξάνδρου Σούτσου 2, 10671 Αθήνα 

τηλέφωνο: (+30) 210 3250173, fax: (+30) 210 3250176 
email: athensauctions@athensauctions.gr

Η εξέταση των λαχνών γίνεται στο κατάστημά μας
�e viewing of lots takes place at our store 

Εξέταση λαχνών / Viewing arrangements 
Δευτέρα - Παρασκευή (Monday - Friday) 9:30 - 17:30

Σάββατο (Saturday) 9:30 - 15:00



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ / REMINDER 
Δεν δεχόμαστε προσφορές μικρότερες της τιμής εκκίνησης 

We don’t accept bids lower than the starting prices

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 
PLEASE SEND YOUR BIDS AS EARLY AS POSSIBLE
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Auction Nr. 34, 20 April 2016
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE ............................................ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/SIGNATURE ............................................
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Lot number

Προσφορά 
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email: athensauctions@athensauctions.gr

Σημειώστε εδώ τυχόν οδηγίες για την αποστολή των λαχνών 
Special instructions about lots mailing
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Τρόπος Πληρωμής / Payment Method

Με μετρητά στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμ’ο/ Cash to the following bank account

EUROBANK 0026-0030-95-0201049071
IBAN: GR 37 0260 0300 0009 5020 1049 071 
BIC: ERBKG�A

Μέσω PayPal στο / �rough PayPal to paypal@athensauctions.gr

Γνωρίζετε ότι επιπλέον 4% επί της τελικής τιμής αγοράς πρέπει να πληρωθεί λόγω εξόδων συνα�αγής PayPal κλπ.
(Please note that an additional 4% on the total purchase amount must be paid, due to PayPal transaction fees etc.)

Γνωρίζετε ότι προστίθεται επιπλέον 2% επί της τελικής τιμής αγοράς, λόγω προμήθειας τραπέζης κλπ. 
(Please note that an additional 2% on the total purchase amount is added, due to bank commission etc.)

Μέσω πιστωτικής κάρτας / By credit card  (Visa            / MasterCard           )

Αρ. Κάρτας /Card No            CVV  

Ισχύει έως / Valid to                    /

      Υπογραφή/Signature ............................................



Όλοι οι λαχνοί περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσιοι και αυθεντικοί 1. 
εκτός αν περιγράφονται άλλως. Ο αγοραστής μπορεί να απορρίψει το λαχνό και να 
τον επιστρέψει εντός 7 ημερών (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) απο την λήξη 
της δημοπρασίας, αν αποδείξει ότι δεν είναι γνήσιος ή ότι περιγράφηκε λανθασμένα. 
Οι λαχνοί πρέπει να επιστρέφονται όπως παραλήφθηκαν αρχικά, χωρίς καμμία διαφο-
ροποίηση. Λαχνοί που εξετάσθηκαν προηγουμένως από τους υποψηφίους αγοραστές 
δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται λαχνοί που αγοράσθηκαν στην Αίθουσα 
μετά την έξοδο των αγοραστών από αυτή. Οι αγοραστές δεν έχουν το δικαίωμα επιστρο-
φής μικτών λαχνών, συλλογών, λαχνών που έχουν ελαττώματα σε μικροαξίες, καθώς 
και φωτογραφημένων στον κατάλογο λαχνών, για ελαττώματα ορατά στη φωτογρα-
φία (κεντράρισμα, περιθώρια, οδόνττωση). Όταν η αξία του λαχνού είναι στη σφραγίδα 
και όχι στο γραμματόσημο, ο λαχνός δεν μπορεί να επιστραφεί για ελάττωμα του γραμ-
ματοσήμου.
Κάθε λαχνός περιέρχεται στον πλειοδότη, που προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Σε περί-2. 
πτωση ίσων ταχυδρομικών προσφορών, πλειοδότης θεωρείται αυτός που η προσφορά 
του έφθασε πρώτη στα Γραφεία μας. Τηλεφωνικές εντολές αγοράς γίνονται δεκτές από 
γνωστούς πελάτες, πρέπει όμως να επικυρωθούν γραπτώς.
Πριν από την έναρξη της πωλήσεως ή την ημέρα της δημοπρασίας (για γραπτές προ-3. 
σφορές), η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποσύρει λαχνούς, να διαχωρίσει λαχνούς σε 
δύο ή περισσότερα μέρη ή να συνενώσει δύο ή περισσότερους λαχνούς.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.4. 
Η πληρωμή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας στην Αίθουσα ή 5. 
εντός 10 ημερών από την παραλαβή των λαχνών ή του τιμολογίου (για πελάτες Εξω-
τερικού). Σε αγοραστές εντός Ελλάδος οι λαχνοί αποστέλλονται επί αντικαταβολή και 
σε γνωστούς πελάτες χωρίς προπληρωμή, για πληρωμή αμέσως μετά την παραλαβή 
των λαχνών. Αν η πληρωμή καθυστερήσει πέραν των 10 ημερών, η Εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα να επιβαρύνει το λογαριασμό με το νόμιμο επιτόκιο. Η κυριότητα των λαχνών 
παραμένει στον πωλητή, μtέχρις ότου αποπληρωθεί ο λογαριασμός. Συμμετοχή αγορα-
στού στη δημοπρασία μπορεί να αποκλεισθεί, αν κατά την κρίση του πωλητού, ο αγο-
ραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστεως.
Η ταχυδρόμηση των λαχνών ή του τιμολογίου γίνεται στην διεύθυνση, που φαίνεται στο 6. 
έντυπο προσφορών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αγοραστή. Η απόδειξη παρα-
λαβής “Συστημένου” του Ταχυδρομείου αποτελεί για την Εταιρία και απόδειξη παρα-
λαβής του υλικού από τον αγοραστή.
Στην τιμή κατακυρώσεως προστίθεται ποσοστό 18% για προμήθειά μας και επί πλέον ο 7. 
αναλογών ΦΠΑ επί της προμήθειάς μας. Όλες οι τιμές στόν κατάλογο είναι σε ΕΥΡΩ.
Απούλητοι λαχνοί με τιμή εκκίνησης “OFFER” δεν διατίθενται προς πώληση μετά τη 8. 
λήξη της δημοπρασίας.
Η τιμή πώλησης των λαχνών με την ένδειξη “OFFER” ορίζεται από το ποσό της προ-9. 
σφοράς, με κατοχύρωση του λαχνού στην υψηλότερη.
Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για την εξόφληση του τιμολογίου, εκτός αν έχει συνεν-10. 
νοηθεί γραπτώς ειδάλλως με την Εταιρία.
Οποιοσδήποτε λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία είναι γνώστης των προαναφερομένων 11. 
όρων και τους αποδέχεται πλήρως. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομέ-
νων μερών τίθεται στην κρίση και δικαιοδοσία του αρμοδίου Δικαστηρίου Αθηνών.

 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 



 CONDITIONS OF SALE 
All descriptions are reliable and accurate and the lots are sold as genuine and authentic, 1. 
unless the contrary is indicated. The purchaser may reject the lot and return it within 7 days 
(post office date stamp) after the end of the auction, if he proves it is not genuine or incor-
rectly described. The lots must be returned intact and as originally despatched. Lots which 
have been examined by the buyers before the auction cannot be returned. Also, lots pur-
chased in the room cannot be returned after leaving the place. Buyers have no right to reject 
mixed lots, collections containing undescribed items, or described as having defects. Any 
illustration is part of the description and items cannot be returned for defects visible in it. 
When the value of a lot lies in the cancellation and not in the stamp, any defects of the latter 
shall not be a reason for rejecting the lot.

The highest bidder shall prevail. In case of equal mail bids, the earlier arrived will be consid-2. 
ered as succesful. Telephone bids are acceptable, but should be confirmed in writing.

Before start selling or the date of the auction the Auctioneer has the right to withdraw any of 3. 
the lots, to divide it into two or more parts, or to join two or more lots into one.

Bids should be received at least 2 hours before the start of the Sale.4. 

Payment must be made in full just after the end of the sale in the room, or within 10 days 5. 
after receipt of our invoice. Foreign buyers can pay by credit card (we accept Visa and Mas-
tercard) or by Bank Cheque, personal cheque and money order in foreign currency or in 
euro. Interest shall be payable by the purchaser on any overdue account. The Auctioneer has 
a descretion to waive payment of the interest. Title shall remain to A. KARAMITSOS until 
payment in full is received. Any buyer could be excluded if he is not a person of good faith, 
according to the Auctioneer’s opinion.

The invoices and the lots will be mailed to the address given on the bidding form. Postage 6. 
and insurance is charged to the buyers. The receipt for “Registered” letter by the Post Office 
constitutes delivery receipt for the Auctioneer.

A 18% buyer’s commission will be added to the “hammer price” for each lot, plus the respec-7. 
tive Value Additive Tax (VAT) on our commission. All prices expressed in the catalogue and 
all bids are in euro, unless otherwise is stated.

Unsold lots with starting price “OFFER” are not available for sale after the end of the auc-8. 
tion. 

The sale price of lots marked as “OFFER” is defined by the highest offer, highest bid wins 9. 
the item at said price

The bidder is responsible for the invoice’s payment, unless otherwise aggreed, in writing, 10. 
with the company.

Anyone who will take part in this Auction is familiar to the conditions of sale and accepts 11. 
them. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of the competent Court in Athens, 
Greece.





































































































































































New York 2016
World Stamp Show

Official Participants
Feel free to visit us at booth Nr.1344

34, Tsimiski str. • 54623 Thessaloniki • Greece
phone: +30 2310 264 366  •  fax: +30 2310 274 031  •  email: karamitsos@karamitsos.gr

www.karamitsos.com

A.KARAMITSOS

 

Join fellow society members  
at World Stamp Show-NY 2016!
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May 28-June 4, 2016
 Javits Center
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