MORIS GEORGE – Aviation Paintings & Illustrations
For English, please read the RED captions. The prices are without VAT (left) with 24%VAT (right). Please feel free
to ask anything by using the contact form.
Ο παρακάτω κατάλογος μπορεί να δεχθεί μεταβολές.
The pricelist may be subject to changes.
Δυνατότητες πληρωμής/ Payment options:
1)Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό / Bank Deposit
2)Κατάθεση σε λογαριασμό PAYPAL / PAYPAL deposit
3)Αντικαταβολή (μόνο για αγορές αντιγράφων) / (Option not available outside Greece)
4)Μετρητά σε περίπτωση παραλαβής αυτοπροσώπως (εντός Αθήνας/Αττικής). / (Option not available outside Greece)
Αγορά ή παραγγελία αυθεντικών έργων / Purchase or order an original painting:
Για προτιμολόγηση και παραγγελία αυθεντικών έργων θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω της φόρμας
επικοινωνίας στην περιοχή Contact Me. Για αγορά ήδη υπάρχοντος έργου, δείτε τις τιμές στον παρακάτω κατάλογο
προτού επικοινωνήσετε.
If you are interested to buy an already existing item please see prices and details in the following pricelist. To simply
ask for prices on commissions or order a new painting of your preference please visit the Contact Me area. In case
you have browser problems, contact me directly at morisgeorge@yahoo.gr.
FOR THE MOMENT, DUE TO ECONOMICAL CRISIS, PRODUCTION OF GICLEE COPIES UNDER REQUEST, IS
SUSPENDED. PLEASE SEE BELOW FOR EXISTING COPIES, OR INFORM US IF YOU ARE INTERESTED FOR
LARGE NUMBERS (MORE THAN 6 ITEMS).
Ταχυδρομικές αποστολές (από ΑΘΗΝΑ) / Shipping from Athens-Greece:
Κάτω από την τελική τιμή κάθε έργου, υπάρχει μια ένδειξη (Α-Β-Γ). Σύμφωνα με την ένδειξη, μπορείτε στον παρακάτω
πίνακα, να δείτε ποιο θα είναι το κόστος αποστολής όπως θα είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με το βάρος της κορνίζας,
του βάρους των υλικών πακεταρίσματος, αλλά και του κόστους των υλικών αυτών. Σε πολλαπλές αγορές, οι
αποστολές μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα πακέτο προκειμένου να επιτευχθεί μείωση εξόδων
αποστολής/πακεταρίσματος. Under every price there is an indication (indication A, B or Γ). According to the indication
you can see which is the shipping cost, by matching the indication to the shipping area of the following table. In
multiple purchases you will be informed on the changes in the shipping costs. Note that the areas are three. Domestic
shipping (Greece) – Zone 1 within EE countries – Zone 2 outside EE.

Σε κάθε ένδειξη θα αντιστοιχούν 3 τιμές / Match the Indication (vertical) with the Shipping area (horizontal):
Εσωτερικού – Εξωτερικού Ζώνης 1 (εντός ΕΕ)– Εξωτερικού Ζώνης 2 (εκτός ΕΕ).
Εσωτερικού
/ Domestic - Greece

Ζώνης 1 (Εντός ΕΕ)
/ Zone 1 within EE

Ζώνης 2 (Εκτός ΕΕ) /
Zone 2 outside EE

Ένδειξη Α
Indication A

5€

10€

12€

Ένδειξη Β
Indication B

5€

15€

30€

Ένδειξη Γ
Indication Γ

Τα έξοδα αποστολής θα καθοριστούν πριν τη συμφωνία.
The shipping costs will be defined before final agreement.

Εικόνα έργου.
Image.

Πληροφορίες έργου και
ενδειξη αν είναι το αυθεντικό
ή αντίγραφο.
Info and indication if the item
is an original or a high
quality copy.
Αυθεντικό έργο με λάδια σε
καμβά διαστάσεων
60Χ80εκ.
Original Oil painting on
canvas 60X80cm.

Παροχή κορνίζας
Notification if frame
is provided.
Με ξύλινη
χειροποίητη κορνίζα
εξαιρετικής
ποιότητας.

Με εξαιρετικής
ποιότητας ξύλινη
κορνίζα

Original Oil painting on
canvas attached on wood,
40X60cm.

With excellent
wooden frame.

Original Oil painting on
cartolino, supported by wooden
back. 40X50 cm.

Without
VAT
1000€

Με εξαιρετικής
ποιότητας ξύλινη
κορνίζα
With excellent
wooden frame.

Τιμή
προ
ΦΠΑ
24%
With
VAT
24%
1240€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

With high quality,
handmade wooden
frame.

Αυθεντικό έργο με λάδια σε
καμβά κολλημένο σε ξύλο,
διαστάσεων 40Χ60εκ.

Αυθεντικό έργο μελάδια σε
καρτολίνο, πλαισιωμένο σε
ξύλινο τελάρο.
40Χ50εκ.

Τιμή
προ
ΦΠΑ
24%

200€

248€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

550€

682€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Αυθεντικό με ακρυλικά σε
καμβά 30Χ40εκ.

Χωρίς κορνίζα

100€

Ενδ.Β

Without frame.
Original acrylic painting on
canvas 30X40cm.

Αυθεντικό με ακουαρέλα
22Χ30εκ.

124€

Indicati
on B

Χωρίς κορνίζα.

80€

100€
Ενδ.Α

With wooden frame.
Original Aquarelle 22X30cm

Indicati
on A
Αυθεντικό με ακουαρέλα σε
χαρτί 22X26εκ.
Original Aquarelle 22X26cm

Με κορνίζα ξύλινη
επιχρυσωμένη και
τζάμι χωρίς
αντανακλάσεις,
Passepartout σε
χρώμα Olive Drab.

80€

100€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

With wooden
handmade frame,
color: gold, and
reflectless glass.

Αντίγραφο σε υψηλής
ποιότητας χαρτί.
(εσωτερικά του πασπαρτού
30Χ40 το σχέδιο, 40Χ50 με το
λευκό περιθώριο)

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.
Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

36€

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.
Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

36€

45€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Giglee copy on top quality
paper. (30X40cm the drawing,
40X50 with passepartout).

Αντίγραφο σε υψηλής
ποιότητας χαρτί.
(εσωτερικά του πασπαρτού
30Χ40 το σχέδιο, 40Χ50 με το
λευκό περιθώριο)
Giglee copy on top quality
paper. (30X40cm the drawing,
40X50 with passepartout).

45€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Αυθεντικό σε μολύβι,
διαστάσεων 15Χ25.
Original Pencil Drawing on
paper 15X25.

Αυθεντικό με
μολύβια.
30Χ40εκ.
Original Pencil Drawing on
paper 30X40cm.

Αυθεντικό με
μολύβια.
30Χ40εκ.
Original Pencil Drawing on
paper 30X40cm.

Με κορνίζα 20Χ30.
(χρώμα μπρούτζου)
Plastic Frame in
bronze color
20X30cm.

32€

Με μαύρη κορνίζα
ξύλινη 40Χ50εκ.

80€

Indicati
on B

99€
Ενδ.Γ

Με κορνίζα ξύλινη
μαύρη, 40Χ50εκ.

Indicat
ion Γ

120€

149€
Ενδ.Γ

40X50cm Black
handmade frame
with white
passepartout.

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.

Original Pencil Drawing on
paper 30X40cm.

Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

Giglee copy on top
quality paper.
(30X40cm the
drawing, 40X50 with
passepartout).

Ενδ.Β

40X50cm Black
handmade frame
with white
passepartout.

Αυθεντικό με
μολύβια.
30Χ40εκ.

Αντίγραφο σε υψηλής
ποιότητας χαρτί.
(εσωτερικά του
πασπαρτού 30Χ40
το σχέδιο, 40Χ50 με
το λευκό περιθώριο)

40€

Indicati
on Γ

100€

124€
Ενδ.Γ

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.
Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

Indicati
on Γ

36€

45€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Αυθεντικό με
μολύβια.
30Χ40εκ.

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.

Original Pencil Drawing on
paper 30X40cm.

Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

Αυθεντικό με
μολύβια.
30Χ40εκ.

Με κορνίζα ξύλινη
στυλ παλαιό ασήμι
40Χ50εκ.

Original Pencil Drawing on
paper 30X40cm.

Wooden-weathered
silver effect frame
40X50.

Αυθεντικό
χαρακτικό/οξυγραφία
. Αριθμός αντιτύπου
2/3.

Με κορνίζα ξύλινη
30Χ40εκ.
Wooden Frame
30X40cm.

120€

Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

110€

136€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

120€

148€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Original
Engraving/Aquaforte.
Number of Copy 2 of
3 total copies.

Αυθεντικό
χαρακτικό/οξυγραφiα
. Αριθμός αντιτύπου
2/3.

149€

Με κορνίζα ξύλινη
30Χ40εκ.
Wooden Frame
30X40cm.

100€

124€
Ενδ.Γ
Indicati
on Γ

Original
Engraving/Aquaforte.
Number of Copy 2 of
3 total copies.
.

