
 
ΑΙTHΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία: 
Ονοµατεπώνυµο πλοιοκτήτη ή επωνυµία πλοιοκτήτριας εταιρείας: 

Διεύθυνση κατοικίας ή έδρα: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ.: 

Αριθµός τηλ.: Αριθµός  ΦΑΞ: e-mail: 

Ονοµατεπώνυµο  εκπροσώπου: Έγγραφα νοµιµοτητας: 

Διευθυνση: Πόλη: Κράτος: T.K: 

Αριθµός τηλ.: Αριθµός  ΦΑΞ: e-mail: 

Αριθµος ΑΔΤ  ή διαβατηρίου: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ.: 

Παρακαλώ να χορηγήσετε δικαίωµα ελλιµενισµού στο τουριστικό καταφύγιο του κατωτέρω περιγραφόµενου σκάφους, του οποίου 

επιθυµώ πρυµνοδέτηση/πλαγιοδέτηση/παραµονή στην Μαρίνα για χρονικό διάστηµα από ………………… έως…………. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
Όνοµα: Σηµαία: 

Ονοµατεπώνυµο κυβερνήτη: Αριθµός τηλ.: 

Ολικό µήκος (συµπεριλαµβανοµένων εξεχοντων σηµείων): Μήκος µεταξύ καθέτων ισάλου: 

Κατηγορία (επιλέγετε το κατάλληλο µεταξύ των κατωτέρω) : 
A: Ιδιωτικό Β: Επαγγελµατικό σκάφος 

αναψυχής 
Γ: Κρουαζιερόπλοιο Δ: Επαγγελµατικό 

ΕΠΕΣΤ 

Αρ.αδείας της αρµόδιας αρχής (ανάλογα µε τη επιλεγείσα κατηγορία): 

Πλάτος: Βύθισµα: Ιπποδύναµη µηχανής : 

Ολική χωρητικότητα: Είδος: 
Έτος  
ναυπηγήσεως: Λιµάνι  νηολογήσεως: 

Αρ.νηολογίου: Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο: Ασφαλιστική εταιρεία: Ηµεροµηνία λήξης: 

Χωριτηκότητα επεξ.ακαθ..: Εγκατάσταση επεξ. λυµάτων: Χηµική τουαλέτα: 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος πλοιοκτήτης ή εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη /της πλοιοκτήτριας εταιρείας : 
■ δηλώνω υπεύθυνα και µε ατοµική µου ευθύνη ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. 
■ συµφωνώ ανεπιφύλακτα, αποδέχοµαι και αναλαµβάνω να τηρώ τους όρους και προυποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός 
Κανονισµός Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, καθώς και ο Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου 
Πλαταµώνα – Platamon Savvi Marine Α.Ε.Α.Σ. 
■Το σκάφος είναι σήµερα ασφαλισµένο δυνάµει του ανωτέρω µνηµονευόµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και αναλαµβάνω την υποχρέωση να 
διατηρώ αυτό ασφαλισµενο µε συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου, ρύπανσης και αστικής ευθύνης για όλο το διάστηµα ελλιµενισµού του,  
καθώς και να προσκοµίσω αντιγραφο του εν ισχύ ασφαλιστηρίου αµέσως µόλις η παρούσα αίτηση ελλιµενισµού γίνει δεκτή από το 
Τουριστικό Καταφύγιο Πλαταµώνα – Platamon Savvi Marine Α.Ε.Α.Σ. 

 ■συµφωνώ και αποδέχοµαι το ισχύον τιµολόγιο ελλιµενισµού και υπηρεσιών. 

Ο Αιτών  και ο  Δηλών:                                                   Για το Τουριστικό Καταφύγιο 
Πλαταµώνα  
 

 

Platamon	  Savvi	  Marine	  AEAΣ	  Υπηρεσίες	  Λιμανιών	   	   	   	   	   	   	  

Κεντρικό:	  Λαμπράκη	  4	  Πτολεμαΐδα	   	   	   Τηλ.:	  2463100211	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Υποκ/μα:	  Λιμένας	  Πλαταμώνα	  Πλαταμώνας	   	   Τηλ.:	  2352021929	   	  

ΑΦΜ	  800517316	   	   Δ.Ο.Υ	  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

e-‐mail	  :	  savvi.marine@gmail.com	  



 
 
 
 

  

 
 
 
 


